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· 17462
· 17447
· 17535
· 17401
· 17456
· 17-536
· 11473
· 17448
· 11458
· 17477
· 17463
· 17488
· \17496
· 17506
· 17520
· 17'538

Rv I

Rv I 2286/3'7
»
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· 17276

· 17273
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»
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»
»
»
»
»
»
»
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

110/38
114/38
213/38
265/38
373/38
480/38
561/38
662/38
753/38
992/38
1003/38
1130/38
1224/38
1252/38
1280/38
1284/38
1325/38
1338/38
1385/38
1451/38
1462/38
1486/38
1536/38
1585/38
1591/38
1614/38
1662/38
1836/38
1927/38
197Oj38
1974/38
1983/38
1990/38
2012/38
2019/38
2089/38
2092/38
2130/38
2178/38
2191/38
2210/38
2211/38
2226/38
2292/38
2297/38
2299/38
2318/38
2335/38
2371/38
2415/38
2416/38
2419/38
2451/38

17274
· 1727'7
· 17228
· 174m
· 17279
· 17185
· 17454
· 17272
· 17256
· 17205
· 17167
· 17175
· 17213
· 17214
· 17231
· 17380
· 17222
· 17172
· 17163· 17173
· 17174
· 17187
.17264
· 17271
17197
17257
17188
17209
· 17320
· 17312
· 17250
· 17372
· 17227
· 17207
· 17306
· 17203
· 17323
· 17232
· 17168
· 17182
· 17269
· 17317
· 17198
· 17362
· 17223
· 17252
· 17236
· 17485
· 17290
17215
_ 17169
· 17224
· 17297
· 17435
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»
»

»
»
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»
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»

2577/38
2578/38
2595/38
2602/38
2614/38
2659/38
2714/38
2725/38
2727/38
2742/38
2747/38
2804/38
2810/38
2864/38
2878/38
2899/38
2963/38
2974/38
3037/38
3047/38
3060/38
3091/38
3092/38
3099/38
3109/38
3124/38
3148/38
3183/38
3186/38
3198/38
3326/38
1/39
9/39
21/39
23/39
49/39
91/39
93/39
108/39
121/39
127/39
135/39
167/39
171/39
181/39
193/39
216/39
222/39
227/39
230/39
235/39
245/39
254/39

17244
17281
· 17243
· 17521
· 17386
· 17183
· 17314
· 17464
· 17338
· 17178
· 17164
· 17245
_ 17366
· 17381
· 17194
· 17199
· 17251
· 17258
· 17205
· 17246
· 17346
· 17254
· 17189
· 17216
· 17298
· 17238
· 17296
· 17219
· 17468
· 17367
· 17389
· 17270
_ 17291
· 17342
· 17325
· 17345
· 17359
· 17330
· 17390
17331
· 17321
· 17419
· 17497
· 17319
· 17326
· 17308
· 17349
· 17287
· 17405
· 17373
· 17318
17462
· 17414
· 17442
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Rv I 265/39
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»
»
»
»
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
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267/39
283/39
297/39
301/39
306/39
311/39
337/39
345/39
355/39
376/39
379/39
384/39
402/39
427/39
434/39
435/39
439/39
442/39
449/39
451/39
459/39
466/39
468/39
475/39
479/39
503/39
529/39
544/39
553/39
555/39
559/39
571/39
573/39
599/39
605/39
612/39
618/39
626/39
634/39
646/39
646/39
680/39
690/39
724/39
733/39
756/3,9
757/39
764/39
774/39
781/39
798/39
815/39
822/39

17347
17469
· 17420
· 17304
· 17285
· 17475
· 17303
· 17344
· 17398
· 17427
17360
· 17387
· 17467
· 17498
17392
· 17501
· 17484
· 17463
· 17299
· 17363
· 17375
· 17522
· 17315
· 17486
· 17393
· 17470
· 17530
· 17449
· 17489
· 17396
· 17396
· 17465
· 17391
· 17523
· 17377
· 17404
· 17516
· 27502
· 17428
· 17358
· 17443
· 17393
· 17459
· 17429
· 17382
· 17531
· 17436
· 17476
· 15513
· 17450
_ 17421
· 17415
· 17383
17416
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Rv ! 850/39
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870/39
872/39
893/39
912/39
917/39
934/39
941/39
959/39
966/39
974/39
976/39
981/39
983/39
985/39
1002/39
1009/39
1020/39
1026/39
1053/39
1066/39
1068/39
1059/39
1075/39
1099/39
1139/39
1147/39
1161/39
1168/39
1175/39
1178/39
1201/39
1203/39
1204/39
1230/39

·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

17451
17491
17492
17410
17503
17468
17417
17399
17469
17573
17433
17418
17524
17411
17480
17532
17490
17423
17481
17493
17452
17455
17494
17430
17517
17440
17499
17511
17482
17533
17507
17478
17539
17483
17509

R II
R II 295/38
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

308/38
367/38
493/38
494/38
500/38
515/38
535/38
545/38
4/39
16/39
2Oj39
29/39
56/39
60/39
74/39

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17368
17263
17265
17179
17220
17170
17165
17210
17247
17229
17233
17361
17340
17283
17500
17332
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»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»
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·
·
·
·
·

86/39
88/39
93/39
94/39
96/39
147/39
153/39
154/39
157/39
165/39
177/39
190/39
197/39
214/39
221/39
229/39
232/39
239/39

·

·
·
·

17336
17388
17327
17294
17295
17337
17350
17525
17424
17355
17384
17378
17357
17460
17506
17434
17437
17471
17540
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i
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II
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Rv II

Rv II 605/37
»
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»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

710/37
898/37
177/38
324/38
451/38
486/38
547/38
552/38
572/38
576/38
695/38
5%/38
710;38
752/38
791/38
820/38
862/38
880/38
9/39
20/39

I

· 17267 'I
17200
· 17262 IJ
· 17385 II
II
· 17241
· 17333 'I
17204 II
17184 [I
· 17180
17301·
17171 II
17237 I'I
· 17248 ,f
17397 'I
17217 III
· 17210 II
· 1717fj ']
17472
17177 JI
17230 1,1
17328

1I

Rv Jl 72/39
»
84/39
»
86/39
» 104/39
"» 123/W
125/39
» 159/39
» 173/39
» 208/39
» 210/39
» 227/39
» 235/39
» 236/39
» 238/39
» 254/39
» 261/39
» 291/39
» 302/39
» .. 332/39
» 336/39
» 340/39
» 354/39
» 359/39
» 382-/39
» 400/39
» 404/39
» 410/39
»
425/39
» 427/39 ,
» 459/39
> 538/39

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17352
17316
17255
17300
17425
17412
17309
17445
17351
17422
17376
17518
17453
17394
17441
17334
17444
17431
17426
17526
17487
17508
17439
17527

Oprava tiskových chyb:
Str.

nař. Č.

stav.

· 17221

rozh.

Č.

17299 má být

správ,ně

§ 70, odst. 5

360., čís. foz:h. 17340, správn.ě 17339.

»

457. a 458., Č. rozh. 17306 správně 17396.
519., v třetim řádku od konce právní věty rozh.
kondikce, nilroli kondice.

Č.

17431 má být

správ-ně

» 594., v prvním řádku právní větyrozh. č. 17471 má být správně § 3 ř. o zbav.
svépráv., ni1<olí § 3 Od". ř.
» 623., třetí řádek shora: správně § 31, odst, 1, 2
a nikoli § I, odst. 1, 2 a).
» 647., v prvním řádku právlfli věty rozh. č. 17491
má'hýt § 530, Č. 7 c. ř. s.

NlI

Nd 11 12/39

věty

»
»

· 17191

Nd 11

řádku právni
pro Prailu.

z. z.

Nd I

· 17242

ř.

» 303., v předposledním -řádku právní věty roz·h. č.
17306 má být správně čes.

17466

N 11 18/39

15/1927, nikoli Č. 7011927.

» 295., v _nim'

17528
· 17514
· 17512
17510
17504
17534

Nd I 523/38

76., v prvn.ím řádku právní věty roz-h. č. 17200 má být správně § 70 vlád.

•

Č!s.

17162.

Domáhá-Ii se někdo nároku n a v y I o uče n i věci, jež byla pojata
do konkursní podstaty, nen! konkursní komisař oprávněn činiti v té při
čině nějaká opatřeni a nařizovati, aby tato opatřeni byla vykonána, jako
to může činiti tehdy, jde-Ii o otázku, zda určitá věc, O niž jest pochybné,
zda nálež! do konkursnl podstaty, má býti pojata do soupisu. O onom
nároku jest rozhodnouti stejně jako mimo konkurs, t. j. buď tak, že se
strany dohodnou mimosoudně, anebo že se věc vyřidi pořadem práva;
správce konkursní podstaty je co do popřen! nároku na vyloučeni věci
samostatný a nezávislý na konkursnlm komisaři.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1939, R I 1515/38.)
Vladimir H. jako knihovní vlastník velkostatku v H. a Dr. M. K. jako
uvedené nemovitosti žádali v konkursu Dr. joseia H. a Boženy
H. u konkursního komisaře o vydání správy průmyslových podniků
(lihovaru, škrobárny, cihelny, mlýna a školky), provozovaných na řeče
ném velkostatku, a opřeli svůj návrh O to, že tyto podniky byly dříve
pojaty do konkursní podstaty Vladimíra H., jehož konkurs byl pravoplatně zrušen, a nikoliv do konkursní podstaty Dr. Josefa H. a Boženy
H. (§ 61 konk. ř.). Správce konkursní podstaty tomu odporoval, popřel
jejich vlastnictví a pachtovní právo k oněm průmyslovým podnikům
a pojal ony podniky do konkursní podstaty Dr. Josefa H. a Boženy
H-ové. K o n k u r sní k o m i s a ř odkázal navrhovatele s jejich nároky na pořad práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení
s výhradou právní moci a uložil soudu prvé stolice další jednání a nové
rozhodnutí. D Ů vod y: Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí ze dne
22. června 19G8, R I 740/38-3, právní názor, že i když dotčené prů
myslové podniky jsou provozovány na nemovitostech připsaných Vladimíru H., mohou patřiti do konkursní podstaty a lze je zabezpečiti. Při
tom stačí, že jest pochybné, zda náleží do konkursní podstaty, a nemusí
býti tato pochybnost doplňováním řízení odstraňována. Z tohoto právního názoru, jímž jsou nižší soudy podle § 188 konk. ř., §§ 511, 514
c. ř. s. vázány, nutno vycházeti. Jde tudíž hledíc na odůvodněni usnesení konkursního komisaře jen o to, zda tu vůbec jest taková pochybnost O vlastnictví Vladimíra H. k oněm průmyslovým podnikům. Aby
mohlo býti vysloveno, že jeho vlastnictví jest pochybné, nestačí pouhé
vyslovení pochybnosti správcem konkursní podstaty, nýbrž se soud
prvé stolice musí podle § 189, odst. 4, konk. ř. postarati o potřebné
vysvětlení v příčině vlastnictví Vladimíra H. z listiny o převodu vlastnictví a z, výpisu z pozemkové- knihy a nahlédnutím do nich zjistiti,
které vložky měly býti odevzdány podle oné smlouvy. jestliže lze tímto
způsobem zjistiti jeho vlastnictví, t. j. že mu byly dotčené průmyslové
pachtýř
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podniky skutečně odevzdány do vlastnictví, není na místě odkazovatí
vlastníka na pořad práva (§§ 12, odst, 1, 47, 48 konk. ř.). Teprve, když
i pak zůstaly pochybnosti po nahlédnutí do smlouvy a pozemkové
knihy, nebylo by podle názoru vysloveného v shora uvedeném rozhodnutí nejvyššího soudu potřebí odstranití tyto pochybnosti doplněním
řízení. Jde tedy v podstatě o zjištění majetku Vladimíra H. podle stavu
v době vyhlášení konkursu na jeho jmění. Ten majetek, který měl Vladimír H. v době vyhlášení konkursu, nutno mu se zřením na § 6,1 !konk.
ř. vrátiti. Námitka správce konkursní podstaty, že jest odporovatelná
směnná smlouva, podle které prý byly velkostatek v H. a ony průmys
lové podniky Vladimíru H. odevzdány, nestačí podle názoru rekurs ní ho
soudu k odůvodnění pochybností ve smyslu § 97, odst. 1, konk. ř., neboť
podle §§ 323 a 324 obč. zák. platí pro držitele věci právní domněnka
platného důvodu, že v pochybnostech má držitel přednost, a teprve
pravoplatným rozsudkem vydaným ve sporu o odporovatelnosti lze
držbu změniti. Podle toho stačí zjistiti držbu Vladimíra H. v době vyhlášení konkursu. Podle § 324 obč. zák. musí pak ten, kdo vlastnictví
popírá, sám nastoupiti žalobou a nikoliv tlržitel.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení konkursního komisaře.

vých podníků, provozovaných na těchto nemovitostech, a oplrajI SVU]
nárok jednak o vlastnictví a o pachtovní právo, jednak o to, že dotčené
podniky byly dříve pojaty do konkursní podstaty Vladimíra H., jehož
konkurs byl pravoplatně zrušen, a nikoliv do konkursní podstaty Dr.
Josefa, H. a Boženy H. (§ 61 konk. ř.). Správce konkursní podstaty
Dr. Josefa H. a Boženy H. tomu odporuje, popírá vlastnictví a pachtovní právo k oněm průmyslovým podnikům a pojímá tyto podniky do
konkursní podstaty Dr. Josefa H. a Boženy H. Jde proto v podstatě
o uplatnění nároku na vyloučení průmyslových podniků z konkursní
podstaty Dr. Josefa H. a Boženy H. a platí tudíž zásady právě vyložené. Podle těchto zásad se ani rekursní soud neměl obírati otázkou,
zda vlastnické právo Vladimíra H. a pachtovní právo Dr. K k prů
myslovým závodům jest dostatečně pochybné, a pochybil, nařídil-Ii
v tom směru podle § 189, odst. 4, konk. ř.doplnění řízení.
Důvodně odkázal tedy konkursní komisař ve svém prvním usnesení
ze dne 14. července 1938, č. j. K 16/36-290, Vladimíra H. a Dr. K. na
pořad práva.

Důvody:

Právo rybolovu.
Obci jako správkyni veřejného statku nepřísluší právo rybolovu,
pokud nedokáže zvláštní nabývaci důvod, na př. vydržení. Nejde
o vlastní vody obce, protékají-Ii řečištěm, které není v jejfm soukromém vlastnictví, nýbrž jest veřejným statkem.

Vznikne-Ii spor o tom, zda určitá věc, o níž jest pochybné, zda náleží do konkursní podstaty, má býti poj a t a d o s o u P i s u, jest
konkursní komisař podle § 97, odst. 4, konk. ř. č. 64/19'31 Sb. z. a n.
oprávněn učiniti příslušné opatření a naříditi, aby bylo jeho opatření
vykonáno. Tu se musí konkursní komisař zabývati i otázkou, zdali jest
pochybné, zda ona věc náleží do konkursní podstaty.
Jinak je tomu však tehdy, domáhá-Ii se někdo n á r o k u n a v yI o uče n í věc i poj a t é d o k o n k u r s fl í pod s ta t y. Tu jde
o hmotně právní otázku, kdežto soupis majetku konkursní podstaty má
jen význam evidenční. Proto jest o uplatněném nároku na vyloučení
věci z konkursní podstaty rozhodnouti tímtéž způsobem jako mimo
konkurs, to znamená, že strany buď se dohodnou o sporném nároku
mimosoudně, anebo nastoupí pořad práva. To plyne z ustanovení §§ 12
a 47, odst. 1 konk. ř. Za konkursu JSDU stranami jednak osoba domáhající se nároku na vyloučení věci z konkursní podstaty, jednak správce
konkursní podstaty (§§ 3, 79, 81 konk. ř.). Správce konkursní podstaty
jest co do popření nároku na vyloučení věci samostatný, nezávíslý na
konkursním komisaři, takže konkursní komisař nemá práva zasahovati
do rozhodnutí správce konkursní podstaty, jenž odpírá uznati uplatněný
nárok na vyloučení věcí z konkursní podstaty, a není proto konkursní
komisaf ani oprávněn zkoumati a zjišťovati, zdali pochybnosti, které
má správce konkursní podstaty o nároku na vyloučení věcí, jsou dů
vodné nebo dostatečné čili nic.
Vladimír H. - jako knihovní vlastník nemovitostí - a Dr. K. jako pachtýř těchto nemovitostí - žádali o vydání správy průmyslo-

čís.

17163.

(Rozh. ze dne 4. ledna 19'39, Rv I 1333/38.)
Srov. rozh.

Č.

16558 Sb. n. s.

žalobě, kterou se žalující obec M. domáhala na žalované obci K,
určeno, že žalované obci K nepřísluší právo hájiti, chytati a
přisvojovati si ryby v levé polovině řeky S., pokud protéká katastrálním
územím obce M. označeným jako Č. kat. 1616 v M., že žalovaná jest
povinna to uznati a zdržeti se hájení, chytání a přisvojování si ryb
v uvedené části řeky S., s o udp r v é s tol i c e vyhověl, kdežto

aby bylo

o d vol a c í s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

S hlediska právního posouzení nelze are i schváliti názor odvolacího
soudu, že žalobu bylo zamítnouti proto, že jest žalobou negatorní, ač
prý se žalující obce měla brániti jedině konfesomí žalobou podle § 523,
prvý případ, obč. zák. žalobní prosba zní na určení, že žalované n~pří
sluší právo rybolovu ve sporné části řeky S., že žalovaná jest povmna
to uznati a zdržeti se výkonu tohoto práva. Nelze seznatI, proč by
I"
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uvedená žalobní žádost byla po formální stránce nesprávná a proč by
se jí nemohla žalující obec brániti, kdyby jí příslušelo výhradné právo
rybolovu ve sporné čás~~ ře~y S: Každý, do je?~ž. prá~a ~ylo ně~ým
neprávem zasaženo, muze zadalt, aby bylo Z]lsteno, ze zalovanemu
právo zásahu nepřísluší a že je povinen dalšího zasahování se zdržeti.
Pravdu má však odvolací soud v tom, že žalující obec měla tvrditi
a dokázati, že jí výhradné právo rybolovu ve sporné části řeky S. pří
sluší, neboť proti zásahu do nějakého práva může se brániti jen ten,
komu právo to přísluší. Žalující obec nic takového netvrdila, nýbrž
uvedla jen v žalobě, že je spr á v k y n í ve ř e j n é h o s t a t k u
č. 1616 a 1615/1 v M., tvořícího levou polovinu nesplavné řeky S., od
mista, kde tato řeka vstupuje na katastrální území M., až k místu, kde
je opouští. Avšak obci jako správkyni veřejného statku nepřísluší právo
rybolovu, pokud nedokázala zvláštní nabývací důvod na př. vydrženi.
Z toho, že řeka S. je zapsána do seznamu veřejného statku, obce, ?emůže býti vyvozováno soukromé práVo ob.ce na rybolov v jeJI prospech
jako soukromoprávního podmětu (ro~h. č: ~0530 Sb. ,~. s.) .. To u,:edla
žalující obec ve svém přípravném spise, avsak ntahuje to Jen na zalovanou obec, přehlížejíc, že totéž platí o ní samé. Žalující obec mluví
v dovolání stále o svých vlastních vodách, chtějíc patrně z toho vyvoditi své právo rybolovu, avšak nejde o její vlastní vodu, když protékají řečištěm, které není v jejím so.ukromé;,; ~Iastnict~í, ?~br~. j~ statkem veřejným. Právo rybolovu je sice soucaslt vlastmctvl rečlste nebo
vodního koryta je-li vykonáváno vlastníkem řečiště nebo vodniho koryta (rozh. č. 16588 Sb. n. s.), avšak v souzeném případě nejde o soukromé vlastnictví obce k řečišti, nýbrž o statek veřejný podle vlastního přednesu žalující obce. Prvý. soud pochy~il v tom, že se zabýva!
jedině otázkou, zda ž".1 o ':. a na. n~byla pr2v~ rybolovu ve ..sp?rne
části řeky S., a pommul uplne prvm predpoklad zaloby, zda toltz z a I ují c í obci přísluší v té částí výhradné právo rybolovu.

čís.
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pojištění.

Při sjednáni pojistné. ~louVX p~oti ná.sledkůt,TI poš~ozll?i mo~~m~
vého vozidla lze ujednati, ze poJlstny pomer, zamkly zctrenun pOJlšleného vozidla trvá '(že se v něm pokračuje) po určitou smluvenou dobu,
počínaje od toho času, kdy vyšlo původně pojištěné .mot?!ové v~zi~lo
důsledkem zcizeni z pojistníkovy úschovy, nabude-b pojistník Jmeho
vozidla.

Nejde o pokračováni v původní pojistné smlouvě, stanovl-li pojistné
podminky, že nabude-li pojistník.. do určit~ doby místo. pův~ě oP?:
pojištěného motorového vozidla Jmého VOZIdla, Jest povmen pnhlaslÍ1

pojištěni, že pojistitel jest pak povinen oznámiti pojistníkovi do
určité lhůty po obdrženi přihlášky, zda pojištěni přijímá či zamitá,
a že při přiJeti rozhodu.ii zásady dřívějši pojistné smlouvy.

je k

(Rozh. ze dne 4. ledna 1939, Rv I 2742/38.)
Srov. rozh. Č. 16374, 13173,9939 Sb. n. s.
Proti žalobě podané 30. prosince 1930, kterou se žalujicí pojišťovna
domáhala na žalovaném vrácení dobové slevy za léta 192'8 až 1930,
namítl žalovaný mimo jiné i promlčení zažalovaného nároku, ježto pů
vodní pojistná smlouva, týkající se pojištění proti poškození automobilu značky »škoda«, byla zcizením tohoto automobilu v březnu 1930
zrušena a dodatkem k původní pojistce byla sjednána nová poji~tná
smlouva, jež se týkala automobilu »Auburn«. S o udp r v é s t o II c e
uznal podle žaloby, kdežto o d vol a c i s o u d zamítl žalobu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Podle účinného ustanovení § 67 zákona Č. 501/1917 ř. z. (§ 167
jež nelze změniti v ne prospěch pojistníka (§ 72), zaniká pojis~n.ý
zcizením movité věci, jakmile tato věc vyjde z úchovy ZCIZItelovy. Vzpomenuté ustanovení bylo převzato do pojistných podmínek
v § 8 Č. 1. Přesto lze pojistný poměr prodloužiti i po splnění těchto
předpokladů, neboť lze pojistiti i budouCÍ zájem na pojištění, jak .plyne
z účinného § 63, odst. 2, téhož zákona (§ 167 Č. 23). V takovém prípadě
se tudíž pokračuje v pojistné smlouvě. Není proto vyloučeno, aby pojistník měl budoucí .~áiem n~ pojištění ~roti poško~~ní motorového vozidla, které si opatn do, určité smluvene doby, pOCl tané od toho ~asu;
kdy vyšlo původně pojištěné motorové vozidlo následkem ZClzent
z jehoúchovy. Než v souzeném případě se tak nestalo, poněvadž pojistka ze dne 14. ledna 1928 Č. 554641 nic takového neobsahuje a ani
ze všeobecných pojišťovacích podmínek to neplyne. Neboť § 8 Č. 2
pouze stanoví že, nabude-li pojistník místo silostroje, na nějž se pojištění vztahuje, do šesti. měsíců ,P0to,?, kdy přest.al brti je~o ,:,lastni:
kem, jiného silostroje" jest povll1en ,hned, Jakm!l.~. ~I poyy SI~?St.roJ
opatřil, přihlásiti jej doporučeným dopisem k pOjlstem! z~ P?ll~tttel
jest pak povinen oznámiti.'p?ji~tnÍ~ovi do ,14 d.;tů p.~ o~.~rz,e~l přlhla~ky,
zda pojištění silostroje pnjlma Čl zamfta, a ze pn prlJett jSO~ ~mero
datny zásady dřívější smlouvy. Není tu tedy uvedeno výslovne, ze po:
jistný poměr trvá po smluvenou šestiměsíční dobu dále, a ner;í to ..am
mlčky (§ 863 obč. zák.) projeveno. U~t~novení
pauz; ukláda P?JIS::
nikovi smluvenou závaznost, aby UČll1ll o z n a m e n I o tom, ze ol
opatřil nové motorové vozidlo, z čehož nelze ještě dovodit~, že .~e ~o
tuto dobu pokračuje v pojistné smlouvě. Naopak z toho, ze pOjl~tmk
jest povinen učiniti oznámení o opatření si nového ,!,otoro~ého v~~!d!a;
a dále z toho, že pojišťovna má právo se rozhodnoul!, zda Jeho pOjlstem
Č. 24),
poměr

:0

-

Čís.

-

17155 -

Čís.

17166 --

6

7

přijímá nebo zamítá, a že v kladném případě jsou rozhodující zásady
d ř í věj š í smlouvy, - jest soudí ti, že tu jde pouze o nový, ve
smyslu smlouvy nucený pojistný n á vrh pojistníkův, o jehož přijetí
n~bo zam~tnutí. pojišťo."na ~olně. rozhodne. Jsou tu proto splněny
~sec~ny predpoKlady plsemne nabldky (oferty) na uzavření nové pojlstne .smlouvy (čl. 319 obch. zák.) podle ~ásad »d ř í věj š í« smlouvy
a nem tu podkladu pro názor, že jde o pouhé pokračování v původní
pojistné smlouvě (srov. rozh. Č. 13173 Sb. n. s.).
Není rozhodujíc i, že tím nebyly splněny formality, jaké se obvykle
z~~h5'vávají při u~avření.. pojistné sn;louvy, že totiž pojistný návrh nebyl
ucmen na tIskopIsu pO]Isťovny a ze nebyla vystavena nová pojistka,
nýbrž pouhý dodatek k původní pojisce Č. I. ze dne 30. května 1930.
Neboť to nejsou takové okolnosti, které by vylučovaly jakoukoliv pochybnost o tom, že jde o pouhé pokračování v původní pojistné smlouvě
(§ 863 obč. zák.), když všeobecné pojistné podmínky neposkytují podklad pro závěr, že strany projevily jasně při uzavření původní smlouvv
úmysl, že chtějí za podmínek uvedených v § 6 Č. 2 pokračovati v~
smlouvě původní.
.:
•
Důvodně proto uznal odvolací soud, že tříletou promlčecí lhůtu
podle § 19 zákona Č. 501/1917 ř. z. jest počítati od onoho dne, kdv
zcizené auto »Škoda« vyšlo z lÍ'Chovy žalo'Vaného.
•
čís;
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Dávka z přírůstku hodnoty nemo'Vitosti.
Jde-Ii o zcizení pozemků nabytých z pozemko'Vé reformy s přldělce
na třeti osobu, jsou smlu'Vci oprávněni 'Volně stano'Viti trhovou cenu.
Zcizovací hodnota rolnického nedllu nabytého třetí osobou od přldělce
může býti vyšší než přídělová cena; to, že trhová cena má připadnouti
státu potud, pokud přesahuje to, co bylo vloženo vlastníkem do nedllu
(§ 37, odst. 2, zák. Č. 81/1920 Sb. z. a n.), může míti jen vliv snižujicl
obecnou hodnotu.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1939, R II 515/38.)
K návrllU zemského výběrčího úřadu v B., aby byla k vyměření
dávky z přírůstku hodnoty stanovena zcizovací (obecná) hodnota pozemku patřícího k rolnickému nedílu nabytému z pozemkové reformy
Antonínem a Marií M., od nichž jej kupní smlouvou ze dne 25. února
1931 koupil Jan M., stanovil s o udp r v é s to I i ce zcizovací (obecnou) hodnotu uvedeného pozemku ke dni 25. února 1931 na 34.410 Kč.
Reku r sní s o u d na rekurs Jana M. stanovil obecnou hodnotu onoho
pozemku částkou 15.198 Kč.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekursním u soudu, aby o rekursu znovu rozhodl.
D ů vod y:
Rekursní soud změnou usnesení prvého soudu stanovil obecnou hodnotu odhadovaného pozemku částkou 15.198 Kč, která se rovná ceně

přídělové, za niž ho nabyli zcizitelé Antonín a Marie M. v roce 1925
od státního pozemkového úřadu, vycházeje z názoru, že při rolniokých
nedílech jest prodejovou a tudíž i obecnou cenou nedílu, rozhodující pro
vyměření dávky z přírůstku hodnoty, cena přejímací správně přídělová,
stanovená správním úřadem závazně pro všechny účastníky. Názor ten
je mylný a rozhodnutí Č. 11726 Sb. n. s., ne něž se rekursní soud odvolává, se na souzený případ nehodí. Rozhodnutí to se týká případu,
kdy pachtýř nabyl pozemků podle zákona o zajištění půdy drobným
pachtýřům Č. 318/1919 Sb. z. a n. přímo od původního maj i tel e za přejímací cenu velícím zákonem stanovenou a disposici
smluvců odňatou, při čemž byly pozemky ty vzpomenutým zákonem
z volného trhu odňaty a přestaly býti předmětem volné nabídky a poptávky, kdežto v souzené věci jde o zcizení pozemku s pří děl c ů
na třetí osobu, při čemž mohly smluv ci volně stanoviti trhovou cenu.
To, že trhová cena, pokud přesahuje to, co bylo vloženo do nedílu
vlastníkem, má podle § 37, odst. 2, příděl. zák. Č. 81/1920 Sb. z. a n.
připadnouti státu, může míti vliv obecnou hodnotu pouze snižující, nikoli však takový, aby obecná cena musila utkvíti na ceně přídělové.
I ostatní omezení práva vlastnického váznoucí na odhadovaném pozemku podle části II. zák. č. 81/1920, jednající o rolnických nedílech,
mají vliv obecnou hodnotu pozemku toliko snižující. Zda hledíc na to,
že zvýše k podle § 37, odst. 2, uved. zák. má připadnouti státu, možno
vyměřiti dávku z přírůstku hodnoty čili nic, jest věcí úřadů správních,
nikoli soudu.
Soudní znalci uvedli, že obecná hodnota odhadovaného pozemku,
kdyby byl svobodný a oněmi omezeními práva vlastnického nezatížený,
byla by ke dni 25. února 1931 4.'000 Kč za měřici, vzhledem na ona
omezení však odhadují obecnou hodnotu rta 3.000 Kč za jednu měřici,
snížili tedy jeho obecnou hodnotu jako pozemku svobodného o 25%.
Tomuto postupu nelze nic vytknouti a je také v podobných případech
všeobecně běžný a nejvyšším soudem schválený (rozh. Č. 12339
Sb. n. s.).
Nejvyšší soud nemohl však tuto věc ihned věcně vyříditi, ježto odpůrce ve svém rekursu uplatnil proti provedení odhadu a znaleckému
posudku více námitek a napadl též výrok prvého soudu v příčině útrat
odhadu a útrat intervence zástupce zemského výběrčího úřadu, rekursní
soud se však následkem svého mylného právního stanoviska těmito námitkami vůbec nezabýval. Bylo proto rozhodnouti, jak shora uvedeno.
čís.
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'útraty, které byly přisouzeny osobě oprávněné k výživě ze zákona
ve spomo nepřipustnost exekuce (§ 35 ex. ř.). nejsou útratami vzníklými vymáháním výživného a nepožívají výhod stanovených pro exekuci
pro výživné ze zákona.
(Rozh. ze dne 5. ledna 1939, R I 903/38.)
Srov. rozh.

Č.

9322 Sb. n. s.
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Ve sporu o nepřípustnost exekuce vedené vymáhající věřitelkou
Hanou V. proti povinnému manželu Františku V.. byly vymáhající vě
řitelce (tehdy žalované) přisouzeny útraty 802 K 25 h a 294 ~ 25 h.
K vymožení těchto útrat navrhla vymáhající věřitelka povolení exekuce
zabavením a přikázánim k vybrání jedné třetiny pensijních požitků,
které povinnému přísluší proti Všeobecnému pensijnímu ústavu vP.,
s omezením, že povinnému musí přes zabavení zůstati volným roční
příjem 4.000 K. S o udp r v é s t o I i ce
vyhověl návrhu.
Re k u r sní s o u d zamítl návrh. D ů vod y: Podle § 46 zák. č. 25/1929,
zák. č. 125/1931 a zák. Č. 117/1934 Sb. z. a n. jsou převod, zastavení
a zabavení nároků pojištěnců a jejich příslušníků, jakož i dávek jen
potud dovoleny a právně účinné, stanou-li se a) k úhradě nároků osob,
které mají zákonný nárok na výživu proti osobám oprávněným k požitkům podle předcházejících ustanovení uvedených zákonů až do poloviny dávky, b) k úhradě záloh poskytnutých ve smyslu téhož zákona
oprávněným na jejich žádost nositelem pojištění. V souzeném případě
nejde o uvedené dva nároky, nýbrž jde, jak je ze spisů zřejmé, o útraty
sporu o nepřípustnost exekuce. Bylo proto zamítnouti návrh na povolení
exekuce, poněvadž podle § 45 výše uvedeného zákona není zabavení
pensijních požitků přísluš:ejících povinnému dovoleno a je právně neúčinné (srov. rozh. č. 9322 Sb. n. s.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

Není správné stěžovatelčino tvrzení, že částky, k jejichž vymožení
vede exekuci na pensijní požitky povinného, jsou útratami sporu o výžívné a že jsou příslušenstvím jejího nároku na výživné proti povinnému. Jde o ú~raty, jež vznikly ve sporu o nepřípustnost exekuce vedené
stěžovatelkou proti povinnému, a ty nelze pokládati za útraty vzniklé
vymáháním výživného. Není tudíž dovolací rekurs odůvodněn.
čís.
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Zcizí-Ii zástavce zástavu, nepřechází zástavní právo mimo výjimečné
v platném právu (na př. při exekuční dražbě podle
§ 258, odst. 2, ex. ř.) na ekvivalent (peníze) za ni získaný.
Forma úředního opatření finančních úřadů v daňovém řízení.
Úředník berního úřadu, ustanovený k vedení exekučního odděleni,
jest oprávněn k ujednání s dlužníkem, jimž se dlužník zmocňuje k prodeji zboží zabaveného bernim úřadem s tím, že stržená cena má nastoupiti na místě prodaných zabavených věci. Jestliže se dlužník podle
toho zachoval a stržené peníze uschoval pro berní úřady, nabyl stát
případy vytčené

těchto peněz.

(Rozh. ze dne 5. ledna 1939, Rv I 992/38.)

Berní úřad v P., jenž zabavil podle zájemního protokolu ze dne
9. května 1934 Ez 1172/34 pro daňovou pohledávku Československého
státu 11.905 Kč 45 h s přísl. veškeré zařízení a svršky, čítaje v i to i zásoby zboží, nalézající se u daňového dlužníka Gustava A., majitele protokolované firmy A. & B. v P., povolil jmenovanému dlužníku dne 14.
dubna 1934 - aniž propustil zabavené svršky ze zástavního nexu - ,
a?y prodáv~1 zaba~ené~yršky jak? příkaz ce berního úřadu, aby z výtezku prodeje bermmu uradu odvadel 75% a 25% Sl ponechával pro
sebe. Dne 22. června 1934 byla zabavena soudní exekucí vedenou žalovanou firmou proti uvedenému dlužníku částka 2.700 Kč, která pocházela z tržby dosažené za svršky zabavené berním úřadem a která
byla uložena v obálce v pokladně. Ježto zabavená částka byla složena
u soudu a žalující stát poukázán se sv}'m nárokem na pořad práva, domáhá se Československý stát na žalovaném, aby bylo uznáno právem,
že žalovaná nemá nároku na úhradu z částky 2.700 Kč s 5% úroky
od složení této částky do soudního deposita, pocházející z výtěžku prodeje provedeného Gustavem A., majitelem firmy A. & B. v P., na příkaz
berního úřadu v P. ze dne 14. května 1934 a zabavené soudní exekucí
pro žalovaného a že ona částka připadá žalobci. S o udp r v é s to c
I i c e zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo d y:

Odvolací soud převzal zjištění prvého soudu, že částka 2.700 Kč
zabavená soudní exekucí pocházela z tržby za zboží zabavené berním
úřadem v P., usuzuje však, že prodejem zabavených věcí provedeným
od dlužníka nezaniklo zástavní právo nabyté jích zabavením, nybrž že
přešlo na peníze ve zvláštní obálce uschované dlužníkem podle všeobecné zásady »pretium succedít in locum rei«. Tento názor není
správný.
Právo zástavní, jsouc právem věcným, se týká určité jednotlivé
(individuální) věci. Zcizí-Ii vlastník věc, nepřechází právo zástavní na
ekvivalent snad za věc získaný, nýbrž zůstává lpěti na věci původně
zastavené. Neplatí tedy všeobecná zásada právní, že předmět nastupující do jmění zástavcova na místo zástavy ručí jako zástava. To se stává
jen výjimečně v případech upravených platným (positivním) právem
(na př. při exekuční dražbě podle § 258, odst. 2, ex. ř. a při vyvlastnění). Srov. Ti1sch, Zástava ruční 54, Rouček-Sedláček, Komentář Jl.,
724. Klangův Komentář 1/2, str. 296. Není tudíž správný úsudek, že
prodejem zabavených svršM přešlo samo o sobě zástavní právo na peníze stržené za zabavené věci.
Přesto nelze dovolání vyhověti. Prvý soud zjistil, že pro daňové
dluhy firmy A. a B. bylo zabaveno veškeré zboží i zařízení v jejím obchodě, že pak berní tajemník Josef K. U'jednal jménem berního úřadu v P.
dohodu s dlužníkem Gustavem A., že Gustav A. bude zboží zabavené
berním úřadem prodávati, že odvede z tržby bernímu úřadu 75% a po-

-
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nechá sí 25%, že také odváděl bernímu úřadu stržené peníze, a že
i částka 2.700 Kč uložená ve zvláštní obálce v dlužníkove pokladně pocházela z tržby zboží, které bylo v zástavním závazku (nexu) pro berní
úřad podle řečené dohody. Odvolací soud usoudíl, že berní tajemník
Josef K. sám nebyl oprávněn uzavírati jménem berního úřadu: nějaké
smlouvy vůbec, tedy ani smlouvu zmocňovací, neboť podle výnosu ministerstva financí č. 225/1885 zastupuje berní úřad výběrčí daně a úřed
ník jej kontrolující, že by úmluva O tomto způsobu úhrady berní pohledávky musíla býtí opatřena úředním razítkem a podpísy obou úředníků
zastupujících berní správu. Názor ten není správný. Podle § 2'56 zák.
o př. d. se v daňúvém řízení rozeznávají úřední rozhodnutí a opatření
finančních úřadů, při čemž opatření může býtí přítomnému oznámeno
ústně (protokolárně). úředn~m opatřen!m míní z~kon jednak správ~í a~t
povahy konstitutivní, kterym se prava určlteho subjektu zakladaj1,
jednak správní akt, kterým se rozhodnutí teprve připravuje, jako jsou
výzvy, příkazy v řizeni vyměřovacím nebo odvolacím, nebo provádí (upomínka, nařízení berní exekuce a opatřeni při výkonu této exekuce srov. § 355) . .Jestliže takové opatření můžel~:ýti"ústně oznámen? přitom
nému dlužníku, nemusí takový projev bermho uradu obsahoval! podpISy
dvou vedoucích úředníků, jako jest to předepsáno pro výkaz nedoplatku.
Naopak jest usuzovati, že takové opatření může učiniti a oznámiti před
nosta berního úřadu anebo úředník ustanovený k vedení exekučního
oddělení. Podle protokolu ze dne 14. květn~ 1934 ~epsaného ber?ím t~:
jemníkem Josefem K. byl Gustav A. zmoc~.en prodavatr zabavene' }.bO.Z1~
ale musil vésti konsiů"naci prodaného ZbOZI, kterou kdykol! na pozadanr
předloží, a zavázal s~ odváděti be~ní.mu úřad~. v .týdenn!c~ lhůtách. ~~'%
dosažené tržby. šlo tudíž o zmocnem k prodeJ! techto veCI ~a berm ura~
v P. ve smyslu § 1002 obč. zák., ale i podle § 1008 obč. zak. k prodejI
jednotlivých věcí z celého množství vě.cí, zabavenrch, při če~ž pO?I;
ujednání nastupovala stržená cena na m~st.e, prodanych zab~venych vecl,
kterou uschovával Gustav A. pro bernr urad pko zmocnenec (§ 1017
obč. zák.). Že byla smlouva ta ujednána jen ve p.r?s.!'ě~h Gustava ,A:,
jak mínil soud prvé stolice, nelze usuzov.at! ze zj1steneh? sta~u vec!.
Nabyl-Ii proto berní úřad v P. v zastoupenr Ceskoslovenskcho statu Jednáním Gustava A. oněch peněz, jest žaloba odůvodněna.

čís.

17168.

Majitel koncese, opr~vňujíci. jej ~ provoz~ ži~llo~ti v určité pro;:oje smluvně zavazan z objednavek ~!X>Z1 urceneho k provozu ~1V:
nosti nedokáže-Ii že v době objednávek Z1vnost neprovozoval on, nybrz
někd~ jiný na svůj vlastní účet a nebezpečí a že to bylo dodavateli zboží
známo nebo musilo býti známo.
Za zmocnitele osob zaměstnaných v živnosti nebo obchodu plati ten,
kdo se jeví na venek jako majitel živn~sti ne;bo obchodu (§§ 102~" 1030
obč. zák., čl. 52 obch. zák.). Majitel ž1vnosb nebo obchodu nemuze be-

zovně,

zelstným třetím osobám namítati, že osoby v živnosti nebo obchodu
zřízené jednaly Jménem toho, komu obchod nebo živnost byly přene
chány k provozu na vlastní účet a nebezpečenství.
(Rozh. ze dne 5. ledna 1939, Rv I 2130/38.)
Žalované byla na její žádost udělena koncese k prodeji čaje, mléka,
kakaa a k podávání občerstvujících pokrmů a tato koncese byla později
rozšířena i na oprávnění podávati pokrmy všeho druhu a prodávati i lihové nápoje a ovocné šťávy, a to v určitém domě. žalol:>kyně dodávala
zboží, o jehož zaplacení jde, na objednávku osob zaměstnaných v jídelně
provozované na základě koncese, jež byla žalované udělena;: na účty
bylo placeno týmiž zaměstnanci a podle vnítřního ujednání mezi žalovanou a »Společností s. b.« byla jídelna provozována na účet této společnosti, avšak žalovaná nehlásila živnostenskému úřadu náměstka koncesionáře nebo pachtýře. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu.
O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Měla-li žalovaná koncesi k provozu jídelny v určitém domě, jest ji
pokládati za kupitelku zboží objednaného za účelem provozu této jídelny
a jest z takových objednávek smluvně zavázána, nedokáže-Ii, že v době,
kdy se zboží objednávalo, jídelnu neprovozovala ona, nýbrž jiná osoba
na vlastní účel a nebezpečí a že žalobkyně jako dodavatelka zboží tuto
skutečnost znala nebo z okolností na venek zjevných znáti musila. To
odpovídá potřebě ochrany třetího, jenž navazuje právní styky, důvěřuje
okolnostem a poměrům, jak je možno na venek poznati, a jemuž se skrývají od toho odlišné vnitřní poměry podniku druhého smluvce, jež bez
vlastního zavinění nemohl poznati. že žalobkyně o vnitřním poměru
ujednaném mezi žalovanou a "Společností s. b.« o provozu jídelny vě
děla nebo z okolností věděti musila, žalovaná ani netvrdila. Nezáleží
proto na tom, kým byly osoby zaměstnané v jídelně, které zboží u žalobkyně objednaly, ustanoveny a do služeb přijaty. Neboť za zmocnitele
osob užívaných v krámě, živnosti nebo obchodu platí ten, jenž se na
venek vůči bezelstným třetím osobám jeví jako majitel krámu, živnosti
nebo obchodu (§§ 1027, J030 obč. zák., čl. 52 obch. zák.). Vůči takovým
třetím osobám nelze namtíati, že krám, živnost nebo obchod provozuje
někdo jiný na vlastní účet a nebezpečí a že tudíž osoby v živnosti nebo
obchodě zřízené, jež jednaly v mezích jejich presumptivní plné moci,
nejednaly jménem toho, na jehož vlastnost jako majitele živnosti nebo
obchodu poukazují zevně znatelné okolnosti.
Že i žalovaná sama se pokládala za zavázanou, vysvítá z toho, že
pojala pohledávku žalobkyně ve vyrovnacím řízení dOl seznamu pasiv
a že po zastavení soudního vyrovnání jednala s věřiteli a se žalobkyní
skrze svého právního zástupce o mimosoudní vyrovnání a že se jednání
dálo i v její přítomnosti.
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V tom jest dáti dovolateJce Z2 pravdu, neboť závazek rukojmího nebo
rukojmího a plátce z rukojemství jest jako takový závazkem zvláštního
rázu. Promlčeni nároku z uvedených rukojemských závazků se proto
řídí zásadně předpisy o promlčení závazků z rukojemství a nikoliv
předpisy, jež se týkají promlčení nároku proti hlavnímu dlužníkovi. Při
posuzování této otázky jest ovšem přihlížeti i k ustanovení § 1363 obč.
zák., že závazek rukojmího zaniká poměrně se závazkem dlužníka, kterýžto předpis platí i o rukojmím a plátci, poněvadž i na něho se vztahují
veškeré předpisy o rukojmím, pokud výslovně nestanoví, že se vztahují
výhradně a jediné na rukojmího (srov. rozh. č. 15739 Sb. n. s.).
V příčině závazku rukojmího - po případě rukojmího a plátce jako rukojmího není zvláštního ~ředpisu o pro~lč~cí lhůtě a p!atí o tu
proto zásadně pravidlo § 1478 obc. zak., podle nehoz Je promlčecl lhuta

Nezanikl-Ii zaručený závazek hlavníhQ dlužníka již dříve, prQmlčuje
se závazek rukQjmíhQ (§ 1346 Qbč. zák.) nebo rukQjmíhQ a plátce (§ 1357
Qbč. zák.), převzatý rukojemskQu smIQUVQu, teprve v třiceti letech.
(Rozh. ze dne 5. ledna 1939, Rv I 2415/38.)
Podle 'ujednání ze dne 17. ú'nora 1924 odevzdala žalující firma Heř
manu F. (bydlícímu na Slovensku) zastupitelství piva vyráběného žalobkyní pro obvod J.-R. a žalovaný se zaručil jako rukojmí a plátce za
všechny závazky Heřmana F., které vzniknou z uvedeného obchodního
spojení. žalovaný souhlasil i s doložkou, že C. B., sídlo žalobkyníno
(v zemi české), jsou místem plnění a místem sudiště. Tvrdíc, že ji Heř
man F. za dodáni ínventáře, piva a nádob na pivo zůstal dlužen ke dni
8. září 1926, kdy ohlásí! vyrovnání u sedrie v R. S" určitou pohledávku,
z níž není dosud zaplaceno 28.661 Kč 35 h, domáhá se žalobkyně zaplacení uvedené částky na žalovaném jako 'rukojmím a plátci žalobou
podanou u soudu dne 4. srpna 1936. Žalovaný namítl mímo jiné i prQmlčení zažalovaného nároku podle § 1486 obč. zák. Niž š i s o u d y
zamitly žalobu a o d vol a c í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů vod ech: Jde vesměs o pohledávání za dodané věci. a jinaká
plnění v obchodním provozování po případě o náhradu za nevrácený půj
čený inventář, tudíž nejde-Ii o závazek smluvní, jde o nárok na náhradu
škody (§§ 979, 1295 obč. zák.). Tato pohledávimí se promlčují podle
§§ 1486 Č. 1 a 1489 Ů'bč. zák. ve třech letech, počínaje od dospělosti po
případě od doby, kdy poškozený zvěděl o škod,ě a osobě ~kůdcově. T?
obojí tu bylo již dne 8. září 1926. Byly tedy zalované naroky v dobe
podání žaloby, t. j. dne 4. srpna 1936 proti hlavnímu dlužníkovi promlčeny, a je-Ii tomu tak, byly promlčeny í' proti žalovanému jakožto
rukojmímu a plátcí a nemohou býti uplatněny ani proti němu.
Ne j vy Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové
rozhodnutí.

třicetiletá.

Pohledávka žalobkynina proti hlavnímu dlužníkovi nezanikla, pokud
nabyla proti němu promlčecí lhůty exekučního titulu podle
§ 62, odst. 1, st~rého slovenského,vyrovnaciho ,řádu, .hl,edíc k uv~~e:
nému nařízení mill. spravedlnosh c. 105/1858 r. z., Jezto vyrovnam,
pokud tvoří exekuční titul, jest poklád,,;ti za ».narovn~,:í zakládají~í :;:e:
kud« a nemůže se proto ani zalovany domahah zamku uvedene cash
svéh~ závazku z důvodu promlčení ve smyslu § 1363 obč. zák.
Nižší soudy však vycházely z jiného právní.ho názoru n~ v~c a P!oto
nezjistily výši pohledávky, za kterou žalovany podle, vylozenyc,h zas,,;d
ještě ručí. Podotýká se ještě, že pouhé uznání pohledavky hlavmm dluzníkem bud' vůbec, nebo zvlášť ve vyrovnání žalovaného neváže, kd~ž
ve sporu výši P?hledá~ky popl;-a!. A~i to, ž.e žalobkyně ?3'byla exe~uc
ního titulu proh hlavmmu dluzmkovl, nema v otázce vyse pohledavky
významu v poměru k žalovanému.
Z toho důvodu nemohl dovolací soud sám ve věci rozhodnouti a,
poněvadž bude v této pří.čině zřejmě třeba. jednání před soudem prvé
stolice, bylo rozhodnuto, Jak uvedeno ve vyroku.
Bude nyní na s<:~du prvé stolice,. aby -::. řídě se projeveným~ ~ráv
ními názory nejvyšslho ~oudu --:- zJlshl ,:,y~1 poh.ledavky! za mz za~o
vaný následkem svého zavazku Jako rukoJml a platce mCI, a ab~. o zalobním nároku omezeném na zaplacení částky 15.335 Kč 25 h s pns!. znova rozhod!.
žalobkyně

o ů vod y:
Kromě výtky, že se odvolací soud nezabýval výší zažalované p~hle
dávky, brojí dovolatelka proti napadenému rozsudku s toho hle~ls~a,
že protí hlavnímu dlužníku jeho pravoplatně potvrzeným vyrovnan.lm,
v němž byla její pohledávka uznána, nabyla podle § 62, odst.
stareho
slovenského vyrovnacího nařízení č. 4070/1915 M. E. exekučmho htulu.
Z tŮ'ho dovolatelka dále dovozuje, že tím místo původní třiletě promlčecí
lhůty ve smyslu nařízení ministerstva spravedlnosti Č. 105/1858 ř. z.
nastoupila promlčecí doba třicetiletá při ~ejmenším yro kvotální čás!
její pohledávky, ta~že tatQ čá~t z to~o duvo.du nenl pro~lčena prah
hlavnímu dlužníkovI a tedy am proh zalovanemu, ponevadz se pohledávka z rukojemství zvlášť nepromlčuje.

\
čís.
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PřípustnQst pořadu práva pro nárok prQti státn (poštovní správě) na
náhradu škody vzešlé nesprávným postupem poštovníhQ orgánu pří doručení sQudni zásilky.

(Rozh. ze dne 5. ledna 1939, R II 500/38.)
Srov. rozh.

Č.

11707 Sb. n. s.

-
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Podle žalobního přednesu podal žalobce u okresního soudu v S. na
Jana P. upomínací žalobu, a když nebyl podán odpor, vedl exekuci.
Za exekučního řízení tvrdil Jan P., že mu platební rozkaz nebyl doručen
do vlastních rukou, a podal proto žalobu o zmatečnost, které okresní
soud v S. vyhově!. Tvrdě, že mu byla nesprávným doručenim způsobena
škoda 515 K a že za ni jest poštovní správa jako zaměstnavatelka doručujícího poštovního orgánu odpovědna, domáhá se žalobce na česko
~Iovenském státě zaplacení uvedené částky z důvodu náhrady škody.
zalovaný stát namítl, že pro uvedenou žalobu není připustný pořad
práva, ježto jednak žalobce podal žádost u ředitelství pošt a telegrafů
v B., ale proti zamítavému jejímu vyřízení si nestěžoval, takže není vyčerpán správní pořad, jednak nejde tu o soukromoprávní poměr, neboť
poštovní orgán byl činný jako orgán soudní a konal tudíž výkony patřící
do oboru výsostné moci státní, takže byl v té příčině státním úředníkem
podle dvorského dekretu č. 758/1805 Sb. z. s. S o udp rv é s t o I i c e
zamítl námitku nepřipustnosti pořadu práva a rozhodl věcně rozsudkem
zamítajícím žalobní nárok. Rek u r sní s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením pro zmatečno"st a odmítl žalobu. D ů vod y: Předně nelze schváliti názor prvého soudu, že tim, že žalobce
protí rozhodnutí ředitelství pošt a telegrafů v B., jímž byla správní
cestou jeho žádost o náhradu zamítnuta, nepodal další opravný prostředek ve lhůtě čtyř týdnů po doručení výměru, byl vyčerpán pořad
správní. Pořad správní byl by přece vyčerpán jen tehdy, kdyby byl žalobce vyčerpal všechny opravné prostředky, které mu proti" onomu rozhodnutí příslušely. Když to neučínil a vůbec stížnost proti dotčenému
výměru nepodal, nevyčerpal tím pořad správní, a nelze proto říci, že
podle § 219, odst. 2, nař. č. 317/1916 ř. z. je pořad práva přípustný.
Rovněž není správný názor prvého soudu, že pořad práva jest přípustný
proto, že otázka náhrady, které se žalobce domáhá, není upravena
zvláštním zákonem. Právě proto, že pošltovní orgán v souzeném případě
obstarával při doručování jako státní orgán při výkonu moci státní
z moci úřední úkon práva veřejného, nejde tu o nárok z poměru soukromoprávního. šlo o výkon doručení soudního usnesení ve smyslu §§ 87
a dalších c. ř. ~. a § 343 jedno ř. Právě proto, že není zákonného před
pisu, který by byl stanovil odpovědnost pošty za výkon doručujícího
orgánu, ani zákonného ustanovení, které by přikazovalo soudu rozhodování o takových nárocích, není v souzené věci pořad práva přípustný,
když žalobce nevyčerpal správní pořad, nepodav proti výměru, jímž jeho
nároky byly v řízení správním zamítnuty, možné opravné prostředky.
Rozsudek a jemu předcházející řízení jsou tudíž zmatečné podle § 477,
č. 6 c. ř. s.
N e j vy Š š í s o u d ohnovil v příčíně námitky nepřípustnosti pořadu práva usnesení soudu prvé stolice a uložil odvolacímu soudu, ,by
rozhodl v žalobcově odvolání věcně.
D ů vod y:
Nezáleží na tom, zda byl vyčerpán pořad správní či nikoliv, ,.,rotože
žalobce, kterého nelze pokládati za odesilatele, sám zastává stanov'.ko,

I

i

že nebyl se žalovaným ve smluvním poměru. Nelze tu proto užíti před
pisů §§ 2'17 a 219 pošt. řádu č. 317/1915 ř. z . , účinného v době doručení
žaloby Janu P., a nepřípadný je tu stě'žovatelův poukaz na § 1317 obč.
zák. Nárok proti státu (poštovní správě) na náhradu škody vzešlé nesprávným postupem poštovního orgánu při doručeni soudní zásilky,
třebas hylo doručení to úkonem práva veřejného (rozh. č. 11707 Sb.
n. s.), nebyl odňat zvláštním zákonem z rozhodnutí jiných orgánů nebo
úřadů a tím z rozhodování řádných soudů (§ 1 jedno ř.), takže rekursní
soud neprávem shledal námitku nepřípustnosti pořadu práva za oprávněnou. Na něm nyní bude, aby rozhodl věcně k žalobcovu odvolání
o tom, zda nárok, o nějž ve sporu jde, je ve věci samé oprávněn.
čís.

17171.

Tříletá promlčecí lhůta (§ 1489, první věta, obč. zák.) platí i pro
nárok na zaplacení smluvní (konvenční) pokuty.
Promlčecí lhůta, jež se začala nabytím vědomosti postupitele
o škodě, se ani nestaví ani nepřerušuje postupem náhradní pohledávky
jiné osobě.
Nejde-Ii o uznávací smlouvu, nýbrž jen o jednostranný slib k splnění
náhradní škody, promlčl1je se náhradní nárok v tříleté lhůtě promlčecí,
která se počíná znovu po uznávacím projevu.

(Rozh. ze dne 10. ledna 1939, Rv II 576/38.)
Z., který byl do roku 19'31 majítelem pivovaru v O. a v B., uzavřel
se žalovaným pivovarem dne 3. prosince 1922 t. zv. smlouvu o vzájemné
ochraně zákaznictva, podle níž se zavázal, že do 30. září 1928 nebude
v obvodu B. provozovati žádný pivní obchod ani přímo ani nepřímo a že
ani v obvodu B. ani kdel:oliv jinde nebude navazovati obchodní spojeni
se zákazniky žalovaného pivovaru ať přímo nebo prostřednictvím jiné
osoby, a to bez rozdílu, běží-Ii o zákaznika, který kryje svou potřebu
výhradně u žalovaného nebo částečně i u jiných dodavatelů. Stejný závazek převzal i žalovaný co do zákazníků Z-ových. Překročení řečené
smlouvy bylo smluvně zajištěno náhradou záležející v 20% běžné ceny
z každého protismluvně dodaného hektolitru piva loco a !ranců B.
a mimo to »penalem« 50 K, rovněž z každého hektolitru piva nehledic
na to, zda smlouva trvá nebo se již stala neúčinnou. Proti žalobě,kterou
se žalobkyně jako Z-ova postupnice domáhala na žalovaném zaplacení
3:7.050 Kč s přís!. z důvodu porušení uvedeného závazku žalovaným,
namítl žalovaný mimo jiné promlčení žalobního nároku. Žalobu zamítly
s o u d Y vše ch tří s t o I i c, n e j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

K zamítnutí dovolání s:ačí, že nejsou odůvodněné jeho výtky proti
závěru napadeného rozsudku, že žalobní nárok je promlčen. Slovo »odškodnění«v § 1489, první větě, obč. zák. znamená veškeré plnění ná-
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hrady z důvodu protiprávního poškotení, a proto se vztahuje promlčeni
upravené v tomto ustanov,ení i na nárok na zaplacení smluvní (konvenční) pokuty ujednané za porušení smluvní povinnosti, neboť taková
pokuta nastupuje na místě náhrady újmy z nenáležitého plnění smlouvy,
jež má býti odčiněna předem určenou paušální částkou, aby byl oprávněný zproštěn důkazu o číselné výši své škody a aby mu takto bylo
lépe zajištěno smluvní plnění. Nemůže býti vážně popřeno, že povahu
smluvní (konvenční) pokuty má i dohoda, podle které se žalovaný pivovar zavázal zaplatiti Z-ovi »poenale« 50 Kč a 20% běžné ceny za každý
hektolitr piva prodaný proti' smlouvě zákazníkům Z-ovým. Ze znění uvedené dohody i ,z jejího účelu, který vyplývá z jejího názvu »smlouva
o vzájemné ochraně zákaznictva«, je zřejmé, že tu nešlo snad o to, aby
byl Z-ovi zajištěn podil na obchodech, které žalovaný sjedná se zákaznictvem žalované a jež by měly býti takto dotčenou dohodou rozmnoženy, nýbrž o to, aby vůbec nedoš'lo k takovým obchodům, které by byly
podle smlouvy proti smluvní, a to mělo býti zajištěno stanovením určité
majetkové újmy pro každé takové porušení smlouvy.
Stran počátku tříleté promlčecí lhůty podle § 1489 obč. zák. setrvává
dovolání v rozporu se spisy při výtce, že nebylo zjištěno, že Z. znal
přesnou výši škody před 19. lednem 1932. Ve skutečnosti nižší sou'dy
zjistily, že Z. nabyl vědomosti o odběru piva H-em u žalovaného pivovaru a že tudíž znal přesnou výši škody již r. 1929. Není proto v souzené
věci potřebí řešiti otázku, zda se pro běh tříleté promlčecí doby podle
§ 1489 obč. zák. vyžaduje i skutečná vědomost o výší škody, či zda
stačí, že poškozený výši škody znáti mohl. Že žalobkyni jakožto Z-ově
postupnici nebyla známa škoda a její výš'e, není rozhodující, nýbrž stačí,
že onu vědomost měl postupitel Z.; tím okamžikem se počala promlčecí
lhůta a na jejím pokračování se nic nezměnilo pozdějším postupem nároku. To plyne jednak z ustanovení §§ 1494 až 1497 obč. zák., v nichž
jsou důvody' pro stavení a přetržení promlčení uvedeny výčetmo a
v nichž postup pohledávky není uveden, jednak z ustanovení § 1394 obč.
zák., podle něhož jsou práva postupníkova co do postoupené pohledávky
tatáž jako práva postupitelova a postupník musí proto strpěti i námitku
promlčení založenou proti postupiteli.
Jde ještě o tvrzené uznání žalobního nároku zástupcem žalovaného
pivovaru. Dovolání dovozuje, že jde o uznání dluhu co do důvodu, od
něhož začala běžeti nová lhůta promlčecí, a to 30letá. Avšak takový
účinek má uznání jen, jde-li o s m I o u v u o uznání, jíž obě strany
chtěly dáti závazku tu jsoucímu nový právní základ, takže závazek plyne
napříště z nové smlouvy o uznání. Tvrzené placení 1.350 Kč v roce 1928
a jednostranný slib plnění náhrady za dodané pivo, bude-li dokázán
protiprávní odběr piva, není tal<ovým konstítutivním uznáním, zvlášť
když nebyla ani uznána přesná výše škody, nýbrž jde jen o uznání, jaké
má na mysli § 1497 obč. z:'!k., jež podle tohoto ustanovení sice přerušuje
promlčení, ale nemění nic na původní povaze nároku a na délce promlčecí lhůty, platné pro původní nárok, která se po uznání jen počíná
znova. Uznání, o něž jde, se stalo roku 1928. Ježto od něho tříletá promlčecí doba již uplynula, nemá pro promlčení význam.
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Dá-li si zprostředkovatel, jenž nemá koncesi k soukromému zprostředkování úvěru, slíbiti za zprostředkování úvěru majetkový prospěch,
jest..úmluva o tom nicotná.

I

I

tl

I
"

Postoupený dlužník může postupníkovi namítati nicotnost postoupené pohledávky, třebaže pohledávku vůči postupníkovi uznal a postupnlk byl bezelstný.
(Rozh. ze dne 11. ledna 1939, Rv I 1325/38.)
Srov. rozh.

Č.

3367,14968 a 15916 Sb. n. s.

Žalovaní zmocnili Or. V., advokáta v P., aby jim obstaral úvěr. Ježto
jednání s jinými ústavy bylo marríé a též jiní klienti se na Dr. V. obrátili
o obstarání úvěru, ptal se zmocněnec žalovaných Josefa D., bývalého
bankovního úředníka, zda by mohl svými konexemí obstarati zápůjčky
asi pro 15 klientů Or. V-a. Josef D., jenž neměl koncesi k zprostřed.ko
vání úvěru, jednal pak s koncipientem Dr. V-a, který ho požádal mimo
jiné, aby zprostředkoval úvěr pro žalované, a slíbil mu za to 1.000 K.č:
Jednalo se o obstarání peněžního lú'stavu, který by byl ochoten povohtl
zápůjčku. Josefu O. pak se podařilo nalézti ochotnou zapůjčitelku, a to
pojišťovnu P. Dr. V. podal po.tom jménem žalovanýc~ ž,~dost, o I;o~olení
zápůjčky a Josef O. svým vhvem pomohl k reahsaCI zadane zapujčky.
Ježto žalovaní zůstalí žalobci dluž,ni 800 !<č, domáhá ~e žalujíc~ zá!ožna
jako postupnice Josefa D. na zalovanych zaplacem uvedene častky,
kterou žalovaní vůči postupnici opětovně uznalí. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. O ů vod y: Ježto Josef O. vyhledal peněžní ústav, věc s ním projednal do t~
míry, že ústav souhlasil s povolením zápůjčky, a obstaral i vyplacem
zápůjčky, nelze jeho činnost označiti podle názoru odvolacího, soudu
jinak než za zprostředkování úvěru. Že po vyjednání, že úvěr bude poskytnut, Dr. V. jménem žalovaných u pojišťovny P. podal žádost o lOvolení zápůjčky, nic na věci nemění, když vyhledání ústavu a zprostredsi .dal z~ toto z~ro
kování úvěru projednal Jos~f O.1.ežto však Jos;f.
středkování úvěru k němuz nemel koncese, shblŤl majetkovy prospech,
jest úmluva mezi 'ním a právním zástupcem žalovaných neplatn,á P?dle
§ 18 zák. ze dne 2. břzena 1933, Č. 44 Sb. z. a n. (§ 879 obc. zak.).
Prvý soud pro svůj právní názor, že jde mezi žalovanými a I?r., V-em
o poměr mandátní a mezi Dr. V-em a Jose!~m ~. o pc:m;r .man,datm r~sp.
smlouvu služební nezabýval se podrobne]l oduvodnemml zazalovaneho
nároku se stano~iska uznání nároku žalovanými vůči žalující záložně,
dospěl však přece k názoru, že by v tom příp~dě neprospěla b.on.a lides
při přijetí postupu. Než podle názoru odvolaclho soudu nevzmka z n':,platné smlouvy pohledávka, jež by v~bec ~ohla. býti po?le § 1393 obc.
zák. předmětem postupu, a nemohla-I! vzmknouh pohledavka pro rozpor
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s ustanovením záko~a, n~má ani ~ý~namu její. uznání vůčí postupníkovi
podle § 1396 obč. zak.; hmto uznanlm byl by jen upraven práyní poměr
z původní zákonem zakázané srn lovy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D.!ly o d y:
Odvolací soud správně dovodil, že zažalovaná částka 1.000 Kč jest
odměna smluvená za zprostřekování úvěru, které pro žalované vykonal
Josef D., byv k tomu zjednán zmocněncem žalovaných Dr. V. V té pří
čině dostačí odkaz na odůvodnění příslušné části napadeného rozsudku
které nebylo vyvráceno vývody dovolání.
'
• Josef p. ?eměl. koncese k soukromému zprostředkování úvěru, jak ji
predplsuje zakon c. 203/1925 Sb. z. a n. Když si přes to dal slíbiti maje.tkový prospěch za zprostředko."án~ úvěru, čímž se dopustil správního
prestupku podle § 18, odst. Z, zak. c . .44/1 933 Sb. z. a n., jest úmluva
o placení provise podle dalšího předpisu právě řečeného zákona nepIa tná. Jde tudíž o úmluvu, která se příčí výslovnému zákonnému zákazu
(§ 879, odst. 1, obč. zák.), a tato úmluva jest tudíž nicotná.
Na rozdíl od pouhé neplatnosti, kterou musí strana namítnouti jest
k. nic~~~os~i přihlédnouti. z úřadu. N}c:,!ná .smlou~a ~emá žádných právmch ucmku a nelze z ni vyvozovah zadnych pravmch nároků' nemůže
býti žádným způsobem zhojena, a to ani potom ním uznáním 'vůči postupníku podle druhé věty § 1396 obč. zák.
Uznání postoupeného dlužníka vůči poctivému příjemci jest sice samostatný zavazovací důvod a hojí nedostatky pohledávky v době postupu; tato zásada však neplatí při postoupení nicotné pohledávky.
Neboť pohledávka nicotná nemůže býti předmětem právního obchodu,
te?)' ani ~~edmět.em postup~ (cese). Po?ěva~ž k nicot.nosti se musí při
hhzeÍl z uradu, jest uznatI postup mcotne pohledavky za neplatný;
osoba, které byla postoupena nicotná pohledávka, se nestala »příjemcem
pohledávky«, jakého má na mysli druhá věta § 1396 obč. zák., jakož
I §§ 1392 a 1393 obč. zák. Opačný výklad mohl by vésti k obcházení
ustanovení zákonů, které zakazují určitá jednání. Takové obcházení přes
ných předpisů zákona nemůže právní řád podporovati. Zásada, že nicot~ost smlouvy může postoupený dlužník namítati i protí postupníkovi,
VŮČI kterému uznal postoupenou pohledávku, jest vyjádřena í v rozhodnutích nejvyššího soudu, uveřejněných pod č. 3367, 14968 a 15916
Sb. n. s. Všechna tato rozhodnutí sice též uvádějí, že § 1396 obč. zák.
vyžaduje »bezelstnost« příjemcovu, avšak tímto poukazem chtěla jen
podepříti správnost rozhodnutí v jednotlivém případě. Žádné z těchto
rozhodnutí však nevyslovílo, že bezelstnost ochrání příjemce postoupené
a uznané pohledávky proti námitce nicotnosti. Ve skutečnosti nezáleží
při nicotnosti pohledávky na tom, zda příjemce byl bezelstný čí nikoli _
a to z důvodů shora uvedených.
•
Rozhodnutí nejvyššího soudu Č. 10941, 14021 a 16507 Sb. n. s., na
které poukazuje dovolání, se nehodí na souzený případ, neboť v žádném
z ních nešlo o postoupení n í co t n é pohledávky.
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Obsahuje-Ii smlouva o zřízení společnosti s ručenún omezeným
(zák. č. 58/1906 ř. z.) podmínky, které omezují jen pře vod společenského podílu (kmenového vkladu a s nún spojeného společenského
potlílu) jednáním mezi živými (§ 76, odst. 3, uved. zák.), neplatí takové
omezení i pro smluvní zastaveni společenských podílů.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1939, Rv I 1385/38.)
Žalovaná vedla proti Ladislavu T. k vymožení své pohledávky
50.000 K exekuci, v níž byl zabaven a exekučně prodán členský podíl

povinného Ladislava T. u firmy O., žulové lomy u S., společnost s ruomezeným v H. Výtěžek dosažený exekučním prodejem uvedeného
podílu činil 17.624 K a byl rozvrhovým usnesením přikázán žalované
na úhradu její vymáhané pohledávky. Žalobkyně, jež uplatňovala v prodejovém i rozvrhovém řízení své přednější zástavní právo na onom člen
ském podílu s tím, že výtěžek z prodeje podílu přísluší jí samé, byla odkázána v rozvrhovém usnesení na pořad práva, aby ve lhůtě jednoho
měsíce dokázala své tvrzené právo. Domáhá se proto žalobou výroku,
že žalobkyni přísluší pro její pohledávku 50.000 K proti Ladislavu T.
zástavní právo k členskému podílu v nom. hodnotě 75;000 K Ladislava
T. u společnosti O. a na výtěžku z prodeje uvedeného podílu ve výši
17.624 K, dosaženého v exekuční věci E 7239/34, že ji přísluší toto
zástavní právo před zástavním právem žalované získaným v dotčené
exekuční věci a že žalovaná jest povinna svoliti, aby byl tento výtěžek až
do výše žalobkyniny pohledávky vydán žalobkyni. Žalovaná namltla
mimo jiné, že ono zástavní právo není účinné, ježto si pro zastavení podílu Ladislava T. předem nevyžádal souhlasu představenstva společ
wsti, jak je to předepsáno v odst. IX. stanov firmy O., podle něhož jest
výslovně převod podílu vázán na svolení představenstva, a jak to plyne
i z § 76 zák. č. 58/1906 ř. z. Zalobě vyhověly s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, n e i v y š š í s o u d z těchto
čením

d ů vo d

ů:

Podle čl. IX. společenské smlouvy ze dne 5. ledna 1921 o zřízení
společnosti s ručením omezeným »10.«, žulové lomy u S. v H. »muze
kmenový vklad a s ním spojený podíl na společnosti právním jednáním
mezi živými, a to v prvé řadě členu společnosti a kdyby žádný ze společníků podíl ten převzíti nehodlal, na osoby, které udává člen společ
nosti, pouze .se svolením představenstva převeden«. Tímto ustanovením
společenské smlouvy, které je v sou ladě s předpisem třetí věty druhého
odstavce § 76 zák. ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., byl převod závodních podílů společnosti omezen. Z uvedeného smluvního ustanovení
však nikterak neplyne, že stejné omezení platí i pro smluvní zastavení
podílů společnosti. Nedostatek výslovného zákonného ustanovení není
sice překážkou, že ve smlouvě společenské může býti po případě také
2'
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zastavení závodního podílu učiněno závislým na souhlasu společnosti;
společenská smlouva ze dne 5. ledna 1921 však neobsahuje takové další
omezujíci ustanovení a podmínky stanovené ve společenské smlouvě jen
pro účinnost převodu závodních podílu neplatí bez výslovného smluvního ustanovení i pro zastavení těchto podílu.
Předpis první věty třetího odstavce § 76 uved. zák., podle něhož
oprávnění k převodu zahrnuje v sobě oprávnění k smluvnímu zastavení, nelze vykládati tak, že smluvní omezení převodu závodních
podílu zahrnuje v sobě i omezení smluvního zastavení těchto podílu.
Podle správného výkladu mUže se týkati uvedený předpis jen případu,
v kterých je jak převod, tak smluvní zastavení závodních podílu ve společenské smlouvě výslovně omezeno, a znamená, že oprávnění, kterého
se členu společnosti ve smyslu společenské smlouvy dostalo, aby svuj
závodní podíl převedl, platí beze všeho i pro smluvni zastavení závodních podílu.
Nejsou proto oprávněny právní vývody dovolání, podle nichž
k smluvnímu zastavení závodního podílu Ladislava T. ve prospěch žalobkyně bylo třeba svolení »představenstva« společnosti.
čís.
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Třetí osoba, jež učinila náklady na pachtovanou věc za trvání pachtovního poměru jmértem pachtýře a pro něho, nemMe žádati jejich náhradu na propachtovateli.

(Rozh. ze dne ll. ledna 1939, Rv 1451/38.)
Žalobci Václav J. a Zdeňka J-ová se na žalovaném česko-Sloven
ském státu domáhaji zaplacení 765.890 Kč s přis!. pro bezdůvodné obohacení, a to jako náhrady platů a nákladu, které vynaložili v době, kdy
hospodařili na zbytkovém statku C. a předpokládali, že statek ten státní
pozemkový úřad, který prý jim jej přidělil po případě příděl jeho slíbí!,
převede do jejich vlastnictví, což se nestalo. V té době byl otec prvního
žalobce Tomáš J. od roku 1925 pachtýřem uvedeného zbytkového statku
až do 9. září 1929, kdy byl státnim pozemkovým úřadem po výpovědi
z pachtovního poměru vyklizen. Žalobce Václav J. hospodařil na řeče
ném statku s vědomím státniho pozemkového úřadu a veškeré platy byly
konány na jméno Tomáše J. Niž š i s o u d y neuznaly žalobní nárok
po právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Prvý soud zjistil, že otec prvního žalobce Tomáš J. byl od roku 1925
zbytkového statku C. až do 9. září 1929, kdy byl státním pozemkovým úřadem po výpovědi z pachtovního poměru vyklizen, že žalobce Václav J. v té době na statku tom s vědomím státního pozemkopachtýřem

vého úřadu hospodařil a že veškeré platy byly konány na jméno Tomáše
Odvolaci soud z uvedených skutkových zjištění doš'el k úsudku, že
žalobce Václav J. spravoval statek ten za svého otce, pachtýře statku,
tudíž jeho jménem a nikoliv, jak prvý soud uvádí, na místě svého otce.
DO"lolaCÍ soud schvaluje tento právní názor soudu odvolacího. V tom,
že žalobce Václav J. spravoval statek C. jménem svého otce Tomáše J.
a nikoli vlastním jménem, tkví jádro celého sporu, neboť pak všecko,
co na statku tom konal, konal pro svého otce a nikoliv pro žalovaného
a musí se co do náhrady za náklady a platy, které sám vynaložil, držeti
svého otce Tomáše J. a nikoli žalovaného státu, i když ho státní pozemkový úřad k některým opravám vyzýval, neboť výzvy ty se týkaly
pachtovního poměru žalobce jen jako zástupce pachtýřova.

J.

Žalobci nejsou se žalovaným v žádném právním ani faktickém povšecko co stran statku C. platili a vynakládali, bylo konáno dů
sledkem pachtovniho poměru, tedy jménem Tomáše J. jako pachtýře.
Musí se tudíž žalobci vypořádati s Tomášem J. a ten se musí zase vypořádati se žalovaným jako propachtovatelem. Kdyby bylo vyhověno
žalobním požadavkům vůči žalovanému, mohl by přijíti Tomáš J. a žádati rovněž na žalovaném náhradu týchž nákladu, zejména když je zjištěno, že Tomáš J. dne 28. března 1929 žádal přídělového komisaře
o zákrok proti žalobci Václavu J., aby bez hospodářské potřeby neprodával zásob a aby odevzdal Tomáši J. veškeré klíče a s ničim na statku
nedisponoval, a když v dopise na státní pozemkový úřad ze dne 10. září
1929 osobuje si Tomáš J. vlastnictví k inventáři a tvrdí, že žalobcovo'
udání o živém a mrtvém inventáři je lživé. Bylo-li na nemovitost něco
vynaloženo třetí osobou za trvání pachtovního poměru, nelze osobu
pachtýřovu přejíti. Rozhodující pro posouzení propachtovatelových povinností po skončení pachtovního poměru je obsah pachtovní smlouvy.
Jen tenkráte mohlo by se uvažovati, zdali je žalovaný' obohacen, kdyby
se řešil pachtovní poměr mezi ním a Tomášem J., ale ten není před
mětem souzeného sporu. Mohli by se tudíž žalobci na žalovaném domáhati zažalovaného nároku, kdyby jim jej byl Tomáš J. postoupil, pak
by však mohl žalovaný uplatniti všecky námitky z pachtovního poměru,
a to ve sporu) o nějž jde, činiti nemůže.
měru,

Komu byl slibován nebo pro koho byl zamýšlen příděl zbytkového
statku c., není rozhodující, rozhoduje jen, mezi kým byl pachtovní poměr, a že náklady a platy, jichž náhrada se žádá, byly konány za trvání
tohoto pa.chtovního poměru a jménem Tomáše J. jakožto pachtýře.
U některých žalobních položek je to na první pohled zřeimé; je to položka, kterou žalobce žádá náhradu zaplaceného pachtovného, části pří
dělové ceny, o níž bylo zjištěno, že šlo rovněž O pachtovné, a náhradu
zaplacených daní, ale též ostatní položky, týkající se náhrady za
opravy, investice, živý a mrtvý inventář, jeho upotřebení nebo nevrácení
žalovaným jsou typíckými složkami poměru pachtovního a může se jich
na propachtovatelí domáhati jediné pachtýř, když byly vynaloženy jeho
jménem a v jeho prospěch.
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Odpovědnost za škody způsobené provozem motorových vozidel
(zák. č. 162/1908 ř. Z.i).

Př~n~háním motorového vozidla vlastníkem jiné osobě na 'e'í

~Iastm u~et a nebezp~čenstyí jest~ rozl:!mě!i jen. takový stav, za kterJh~

Je vl~tnik onoh~ vozld,la, u p,l n e vyraden z Jeho provozu a za něhož.
se cely pr~voz prenechava v y hra dně jiné osobě na její vlastní účet
a nebezpecenství.
.
Vlastník motorového vozidla, jenž ho užívá pro vlastní osobní nebo
hosJXK!ářS~é pot~eby, jest Jeho provozovatelem (§ 1, odst. 3, uved. zák.),
odpov~nym za ~~ody zpusobené provozem onoho vozidla, i při jízdách
k~nanych z garaze na místo určené vlastníkem nebo naopak z tohoto
mlsta d? garáže, obstarávají-Ii tyto jízdy podle úmluvy ujednané při
uzav,!'em garážní smlouvy na příkaz vlastníka vozidla bud' majitel nebo
zamestnanec garážního podníku.
'
(Rozb. ze dne 12. ledna 1~9, Rv I 1003/38.)
Proti ~žalo?,ě, kterou ,se žalo~bce na žalovaném domáhal zaplacení
30.000 ~c s pns!. jako nahrady skody, která mu byla dne 19. září 1935
v, P. zpusobena provozem uvedeného vozidla, řízeného šoférem Antomnem V., namítl žalovaný mimo jiné, že v době nehody nebyl provozovat~I~,m motorového vozidla, ježto uzavřel s Jaroslavem 8., majitelem
gar~~1 ,v P., .smlouvu, podle niž se za příslušnou odměnu jmenovaný
ga;azm~'podmkate! zavázal, že si automobil žalovaného denně večer
svy~.znzence?, ~red dom~m žalovaného odebere, přes noc jej ve své
gar~zl usc~ova, ~da, vyko,naÍl.ve~keré práce spojené s řádným udržováním
v~z~dla a ze kazdeho rana Je zalovanému svým zřízencem odevzdá vyčls:e~é, yr~ma.zané ~ v řádném sta"u; dále namítal, že nehoda se stala
pra~e pn J1zde, kdyz garážní šofér Antonín V. odvážel automobil žalovanebo z ~ar~že př~d..ieh,? byt (ordinaci) v L-ově ulici, aby mu jej odev:dal, a ze Jlzdy, JeJIchz vykonávání Jaroslav B. uvedenou smlouvou
preyzal, pro~váděl v zájmu svého obchodu, tudíž ve svém vlastním zájmu
takze odl prevzetí až do odevzdání vozu měl jejich risiko odpovědný
provozovatel jízdy.
tří

-

Žalobě co do částky 16.100 Kč s přís!. vyhověly s o u d Y vše c b
s t o li c, n e j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Je řeši,ti otázku, zda vlastník osobního automobilu, jenž ho uZlva
p;o vlastm osobní nebo hospodářské potřeby, je provozovatelem řeče~
neho ,motoro,;,ého vozidla i při jízdách konaných z garáže na místo
urče~~ vlastmkem nebo naopak z tohoto místa do garáže, obstarávají-Ii
tyto J1~dy podle úmluvy ujednané při uzavření garáž ní smlouvy na příkaz
vlastmka onoho vozIdla bud' majitel garážního podniku, anebo jeho

zaměstnanci, a zda tudíž odpovídá vlastník motorového vozidla
způsobené provozem automobilu i při uvedených jízdách.

za škody

Pro tuto otázku je rozhodujíci především předpis § 1, odst. 3, autom.
zák. č. 162/1908 ř. z., podle něhož jest posuzovati případ, o nějž tu jde;
prá\'ě uvedený předpis ustanovuje, že na místě vlastníka motorového
vozidla odpovídá ten, komu bylo ono vozidlo v době škodné události
přenecháno k provozování na jeho vlastní účet a nebezpečenství (provozní podnikatel). Z řečeného ustariovení plyne, že zákon klade v něm
zřejmě důraz na hospodářskou stránku věci, vycházeje z názoru shodného s obecným nazíráním a odpovídajíciho i právnímu citu, že totiž
odpovědnost má stíhati pána provozu, t. j. toho, kdo jako! podnikatel
provozuje podnik samostatně na svůj účet a nebezpečenství, těží ve svůj
prospěch z provozu motorového vozidla a hradí i náklady k němu potřebné, a že proto za škody způsobené provozem motorového vozidla
činí odpovědným jeho provozovatele. Mluvě o pře n ech á n i motorového vozidla vlastníkem jiné osobě na její vlastní účet a nebezpečenství, má zákon na mysli takový stav, za něhož je vlastník onoho
vozidla ú pln ě vyřaděn z jeho provozu a za něhož se celý provoz pře
nechává v Ý hra dně jiné osobě na její vlastní účet a nebezpečenstvi,
takže vlastník vozidla není již oprávněn nakládati s ním co do jeho provozu, nepobírá již ani užitky plynouci přímo z provozu, ani nehradí náklady spojené s provozováním vozidla, ani nenese následky vznikajíci
z jeho provozu. Jen za těchto podmínek přestává vlastník motorového
vozidla býti jeho provozovatelem ve smyslu uvedeného zákonného před
pisu a odpovědnost se přesunuje s vlastníka na jiného provozovatele.
Jestliže však nejsou splněny uvedené podmínky a jestliže vlastník nepozbývá úplně možnosti nakládati s motorovým vozidlem co do jeho
provozu, pobíraje užitky, pak nemůže býti řeč o tom, že není provozním
podnikatelem (pánem provozu) a že není odpověden za škody způsobené
provozem vozidla, i když snad nemá při jednotlivých jízdách skutečného
vlivu na to, jak se má zacházeti s motorovým vozidlem, a i když nemůže
působiti na řidiče vozidla za tím účelem, aby bylo zabráněno ohrožení
nebo poškození, jež vzniká jeho provozem.
S vyloženého právního hlediska jest v souzené věci posuzovati zjišskutkový stav. Z něbo vyplývá, že žalovaný vlastník automobilu,
jehož provozem byl žalobce poškozen na těle při jízdě určené k při
stavení vozu k ordinaci žalovaného vlastníka, užíval svého motorového
vozidla pro ordinační jízdy při výkonu svého lékařského povolání a že
podle obsahu garážn! smlouvy ujednal s majitelem garážního pOdlJiku
»1..« toliko 'úplatu (paušál) za garážování, ošetření vozu, vytápění garáže
a za tak zv. přistavování vozu, jež se dělo tak, že žalovaný vlastník dával
telefonicky příkazy, aby byl vůz zamčený přiveden řidičem garážního
podniku k jeho ordinaci, a že po skončení ordinačních jízd, jež si žalovaný vlastník obstarával sám, dával opět telefonicky příkazy, aby vůz
byl odvezen zpět do garáže. Podle toho, co byla vyloženo, jest míti
za to, že žalovaný MUDr. Robert B. nepřestal býti provozním podnikatelem při tak zvaných přistavovacich jízdách a že se provozování autotěný
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';I0b,i1u při I~ich děl~_na Ieho účet a nebezpečenství, neboť i při těchto
]!zdach pobl:~1 nadale uZI,tky, které přímo plynou z provozování automobIlu, pouz,lvaJ.e ho k vykonu svého povolání, hradil ze svého i náklady spoJene s Jeho provozováním, platě ze svého paušál za ony jízdy
a nakládal s ním podle ,své vůle i C? ,~oprov~~u" dávaje potřebné pří~
kazy, kdy, kam ,~ v Jakem stav?, ma ndlc garazmho podniku dopraviti
a~tomobIl z, garaze neb~ do garaze, Je proto pokládati žalovaného vlastmka osobmho automobIlu za pasivně oprávněného ve sporu o žalobě
na náhradu škody vzniklé žalobci z provozu onoho vozidla,
Na správnosti uvedeného názoru nic nemění ani t~ že si vlastnik
upr~vIl č.~stečně provozován~ svého automobilu garážní' smlouvou uvedeneho JIZ ob~ahu, kterou Sjednal s majitelem garážního podniku. Tu
nejde, o takovy smluvní poměr, podle něhož by vlastník automobilu pře
?echaval p;o,vozování automobilu garážnímu podnikateli výhradně na
Je?? vlastm u~~t a, nebezp~čenst".í a podle kterého by on sám přestával
by tl ~ ho~podarskeho h!edl~b panem I;~ov~zu, neboť se ani jedním ze
znaku one smlouvy neprenlsuJe hospodarska provozní činnost vlastníka
motorového vozidla, jenž garážní smlDuvu uvedeného obsahu uzavřel
s majitelem garážního podniku. Vlastník motorového vozidla zůstává tu
Je,ho provozo~at:lem ..i v dOb,ě:, k?y za něho, v jeho zájmu a na jeho
p;lkaz ob~tarava ma]!tel garazl j1zdy z garáže na místo určené vlastmkem vozIdla nebo z tohoto místa do garáže,
. Pokud ,ž,al?vaný vl~stník automobilu dovozuje, ze jízdy konané ři
dlčen,r garazmho, podmku byly vykonávány též v zájmu garážního
podmkatele, ,~te,ry SI dal .za o!'y i,ízdy platiti, a že ony jízdy byly součástí
pr?~o~u, garazmho pO?~,rk,~' J.~k Je prý zřejmé z toho, že »pojišťovny při
pOjlsten~.provozu ,g~;azl cltaJI p~ovo~o,:ateli garáží zvláštní přirážku za
t. zv. pr!stavovacl j1zdu«, neoduvodnuJe to ještě úsudek, že vlastníka
automob!lu nelze v tak?vé:nto případě pokládati vůbec za provozovatele
?,otoroveho, VOZIdla, nybrz ony okolnosti by mohly po případě svědčiti
Jen. o tom, ze by bylo možno též majitele garážního podniku poklá"
datl za provozovatele motorového vozidla a tudíž za s p o I u pro v oz o vat e I e zároveň s vlastníkem automobilu, Než tím není ani třeba
?Iíže ~e zabý~ati, ježto majíte! gará~niho podniku ne ni v souzeném sporu
~alovan a otazka Jeho odpovednostr za skody z důvodu jeho vlastnosti
jako spolu provozovatele není předmětem tohoto sporu. Nepřípadný jest
I pouk;,z dovolatelův na od~ovědnost maj!tele .autodílny« za škody způ
sobene provozem automobIlu od okamzlku, kdy převzal automobil do
správy, až do doby, kdy opět odevzdal spravený automobil jeho majiteli
(sro,". ~o~h.č. 2246, 8?78 Sb. n. s. a Č. 7230 Ol. U, n. ř.), neboť v souzene vecl neJsou splneny podmínky přechodu odpovědnosti s vlastníka
na majitele garážního podniku, jako tomu jest u majitele automobilové
dílny, ježto. ~ době, kdy jest automobil ve správě u majitele takové dílny,
nelze mluvlŤ! o »provozu« na straně vlastníka motorového vozidla jež
bylo dáno do opravy.
'
Není proto dovolání žalovaného MUDr. Roberta B. oprávněno,

čis,
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Nezachování předpisů výnosu ministerstva železnic č. 1060/1920 Pres
o účasti výboru důvěrníků při propuštěni zaměstnance státnich drah
nemá účinky práva hmotného a nečiní propuštění neplatným a neúčin
ným; řečené předpisy maji toliko povahu formální, na jejichž porušeni
není stanovena sankce neplatnosti opatření učiněného příslušným železničním úřadem.

(Rozh, ze dne 12. ledna 1939, Rv II 820/38.)
Srov. rozh.

Č,

14185 Sb, n. s.

žalobce, který byl 22. listopadu 1915 přijat do služeb státních drah
jako staniční sluha a posunovač, byl v této vlastnosti převzat Českoslo
venskými státními drahami, u nichž byl 26, ledna 1923 zařaděn do kategorie stálých dělniků čSD., dnem 1. ledna 1923 přijat za člena pensijního
fondu čSD. a jako stálý dělník stal se pomocným zaměstnancem II. služební skupiny a jenž byl přípisem dopravního úřadu v M. ze dne 21.
března 1933 přednostou řečeného úřadu propuštěn s okamžitou platností
ze služeb dráhy podle § 18, písm. e) pracov. řádu, domáhá se na žalovaném slátě zaplaceni 26.748 Kč s přísl. žalobu zamítly s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, n e j vy Š š i s o u d z těchto
dlIvodů:

žalobce přednesl již na soudě prvé stolice, že jeho propuštěni ze
služeb u žalovaného nebylo odůvodněné a účinné, že jeho služebni
poměr u žalovaného trvá, a to zejména proto, že byl propuštěn, ač nebylo provedeno předběžné řízení a zvláště nebyly zachovány při propuš:těni předpisy výnosu ministerstva železnic Č. 1060/19210 o účasti
důvěrnického výboru při propuštění, a že má proto nárok na služební
požitky i po svém propuštění. Z uvedeného žalobcova přednesu vyplývalo především, že se žalobce nedomáhá nároku na odškodnění za před
časné propuštěni podle § 1162 b) obč. zák., nýbrž nároku na řádný služební plat. Nelze proto žalob ní nárok ani pokládati za zaniklý pro zmeškání lhůty k jeho uplatnění stanovené v § 1162 d) obč. zák., jak to bylo
namítáno žalovaným na soudě prvé stolice, nýbrž jest uvažovati o nároku žalobním ve věci samé, To učinil prvý soud, který rozhodl nejen
o tom, zda měl žalovaný důvod k okamžitému propuštění žalobce
z práce podle § 18 pracovního řádu, ale i o tom, zda byly při tomto
propuštěni zachovány předpisy o účasti důvěrnického výboru, a při
svědčil k oběma otázkám. žalobce napadl v odvolání rozsudek prvého
soudu v obou směrech. Odvolacímu soudu postačilo k zamítnuH odvolání a tím také k zamítnutí žaloby, že žalobci příslušel jen nárok na
náhradu za výpovědní lhůtu podle § 210 prac. řádU, i když jeho propuštění nebylo oprávněno ustanovením § 18 prac. řádu, a že žalobce tento
nárok neuplatnil. Odvolací soud se při tom neobíral otázkou, zda pro-
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puštění

žalabce se stala také platně, avšak na správnasti jeha výraku
se tím nic nezměnila. I kdyby tatiž byla správné tvrzení žalabcava že
pří jeha prapuštění nebyl zachaván pastup předepsaný výnasem 'minísterstva železnic ze dne 1. července 192'0 č. 1060/Pres a výbarech
důvěr.~ík~ v. aba;u č;ska.slavenské ~t~tn! správy železniční, nebyla by
lze pnsvedčltl vyvadum Jeha davalalll, ze pra tata apaminutí se stala
propuštění neplatným a prati němu neúčinným. Výbary důvěrníků byly
padle § 1 datčenéha výnasu zřízeny pra spalupůsabení v persanálních
a .sa~iálních atázkách týkající~~ se zaměstnanectvačeskaslavenských
statmch drah, a v §§ 3, 4 tamtez byla ustanavena, že výbary ty spalupůsabi také při přijímání, vypavídání a propauštění dělníků, jakaž i při
vypavídání a prapauštění výpamacných služebníků a výpamacných padúředníků v mezích daných předpísů a nařízení, aniž tím byla dotčena
pravamac železničních úřadů (§ 3 č. 5). V § 17, druhém adstavci, datčenéha výnasu se pak ustanavuje, že věc se vyřídí bud'ta podle dahady,
neba nedašla-Ii k ní a také další pakus a dasažení dahady vy~el na
prázdna, že rozhadne příslušný úrad podle svéha přesvědčení. Z ře
čených ustanovení výnosu o důvěrníckých výborech vyplývá, že výbary
ty jsau sice pavalány k spolupůsabení ,při prapauštění, že však rozhadnutí sama přísluší jediné příslušnému železničnímu úřadu, nebať ani
v jednam z nich není ustanavena, že propuštění bez spalupůsobení
výboru důvěrníků jest neplatné a vůči prapuštěnému neúčinné, nýbrž
naapak v § 3 č. 5 datčenéha výnasu se výslavně ustanovuje, že pravamac železničníha úřadu není spalupůsabením důvěrníků datčena,
a v § 17, druhém adstavci, tamtéž se přiznává výbaru důvěrníků (sekci)
Ien aprávnění předlažiti sparnau věc k dalšímu jednání vyšší instancI
padle ustanovení §§ 4 a 5 výnosu, aníž však by ta měla adkladný účinek,
tudíž se mu dává zase jen aprávnění ke spalupůsabení v řízení vyšší
stalice, aniž by platnast a účinnost prapuštění vyslaveného příslušným
úřadem nižší stalice byla dotčena. Nelze prata přisvěďčiti vývadům davalání, že nezachavání předpisů a spolupůsobení výbarů důvěrníků při
prapuš'tění zaměstnance má účinky práva hmatnéha, činíc propuštění
neplatným a neúčinným, nýbrž jest ze svrchu uvedených ustanavení výnasu a výbarech důvěrníků usouditi, že jde jen a předpisy farmálníha
rázu, ·na jejichž parušení není dána sankce neplatnasti apatření učině
néha příslušným úřadem železničním. Patud se dovalací saud odchyluje
ad rozhadnutí nejvyššíha saudu č. 14185 Sb. n. s., které sice jednala
a neplatností výpovědi dané železníčnímu zaměstnanci a nikali o jeha
propuštění, které však vyslovilo, že výnos o výbarech důvěrníků
č. 1'060/Pres nabyl povahy předpísu obecně závazného ve služebních
poměrech železničníha zaměstnanectva a že výpověď daná zaměstnanci,
aniž byl zachován postup nařízený ve výnosu č. 1'060/1920 (§ 3 č. 5,
§ 17) - jest protiprávní a proto neúčinná.
Bylo-li však - jak výše vyloženo - propuštění žalobcovo platné
a proti němu účinné, bylo odvolacím soudem právem uznáno, že žalobce
nemá právního nároku, žalobou vymáhaného, na zaplacení služebních
požitků v částce 26.748 Kč z důvodu trvání služebního poměru.
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Předpisy o řízení ve věcech manželských (dvor. dekret č. 1595/1819
Sb. z. s., min. nař. č. 283/1897 ř. z.), zejména stanovená v nich zásada
vyhledávací, plati též pro spory, v nichž je se domáháno určení, zda
tu je manželství nebo že ho tu není.

(Rozh. ze dne 12. ledna 1939, Rv II 88'0/38.)
Žalobce František H. se domáhá proti žalavané Taťáně G., provdané T., (prý nesprávně H.) určavací žalobou, aby byla zjištěno, že mezi
ním a žalavanou netrvá po právu platné mamželství a že žalovaná je povinna zdržeti se dalšího vydávání se za žalobwvu manželku a užívání
jeho jména za své přijmení. K odůvodnění žaloby přednesl, že byl až do
roku 192'0 členem dobrovolné srbské legie v Rusku; roku 1916 se 'sešel
se žalovanou a když mu vypravovala, že její manžel Dimitrij T. je nezVěstný, a navrhla mu, aby se k ní nastěhoval, začal s ní žíti ve společné domácnosti; když se za sovětského režimu jednalo 'o vyklizení
dobravolných vojsk z čeljabinsku, abstarala si žalovaná u městské milice jakousi listinu o tom, že je žalobcovou manželkou a že se jmenuje
»H.« (podle žalobcova příjmení); s tímta nesprávným dokladem doprovázela žalovaná žalobce až do Vladivastoku, kde si na základě právě
uvedené listiny obstarala u srbského kansulátu další listinu, že je žalobcovou manželkou. S těmito listinami přišla žalovaná se žalobcem i do
Srbska a pak do čs. republiky, když si na československém konsulátě
v Sarajevě opatřila československý pas. I v domovské obci žalobcově
v čs. republice, kde sporné strany též nějaký čas žily, vydávala se
za manželku žalobcovu a dala si tam vystaviti domovský list. rZ téta
obce se pak sporné strany odstěhovaly do B., kde žily ve společné domácnasti až da kance raku 1929, a pak se pro neshody rozešly. Žalovaná namítla, že mezi nimi bylo v Rusku uzavřeno platné manželství
asi v únoru 1918 před evangelickým farním úřadem v Oděse a že evangelický duchavní vydal tehdy žalobci oddací list. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. D ů vad y: Jde o zjištění, zda sporné strany uzavřely spolu skutečně manželský sňatek nebo ne. Podle zprávy. vyslaneC'lví československé republiky pra SSSR. v Moskvě ze dne 20. ledna
19'37, č. 9272/36, nelze prostřednictvím lidového komisatiátu zahraničních věcí v Moskvě vůbec zjistiti, zda sporné strany sňatek manželský
skutečně uzavřely, ježto uvedený lidový komisariát nejprve oznámil,. že
v příslušných matričních knihách není o tom záznamů, kdežto po druhé
podal zprávu, že sovětské úřady nemohou vydati potvrzení o sňatku
sporných stran, ježto příslušné knihy byly zničeny. Přísežnými svědec
kými výpověd'mi zjistil soud, že žalobce se proti vystavení domovskéha
listu na jméno Taťána H. nikterak neahrazoval a že ·žalobce žalovanou
všude představoval ja:ko svou manželku. Ani výslechem stran slyšených
k důkazu nebylo možno spolehlivě zjistiti, zda mezi nimi bylo uzavřeno
manželství, ježto každá strana při svém výslechu trvala na svém shora
již uvedeném tvrzení. Žalobce sám však za sporu připustil, že así
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~oku 19~9, Qře, to, že v.r0ce 1924 !:,rdil. u, okresního soudu v B., že je
~al?vana t,ohko Jeho d~u~kou, dal pnpsaŤ! zalované svůj domek v Ž. na
Jmeno Tatana H., a prave to podporuje podle názoru soudu věrohodnost
tvrzení ž~lo,vané, že k ~zayření s~atku me,zi spornými stranami přece
Jen skutecne doslo, takze zalovana Je opravněna užívati jména žalobcova, Ostatně je t~ké !ím, že hl?bce n:chal anebo aspoň mlčky sou-

hlas~l, aby by!y, v~skere osob~, vyk31zy zalované vystavovány na jméno
Taťal~'y H., zreJ!"e podpor?vana verohodnost tvrzení strany žalované,
I kdyz tedy na Jedn~ strane skutečnost uzavření sňatku mezi spornými
st~~na;nl ,~e,mohI~ ~usled~em !:eurovnaných tehdejších poměrů v Rusku
bylI n~lezlt~ do~azana pr~,dlozením oddacího listu nebo aspoň výpisem
z .matnky snat~u, nep~danl~ se zase na d~uhé straně žalobci provedení
dukazu? tom, ;~ ke snatk? JeJlc~ ve skutec~.osti nikdy nedošlo. Za toho

stav~ vecI nem zaloba oduvodnena a bylo JI tudíž zamítnouti. O d v o _
I ~ ~ I, S o u d potvrdil napadený rozsudek. D ů vod y: Odvolatel vytyka Jak? ~odstatnou vadu řízení, že řízení nebylo provedeno podle zásady vysetrovací, podle které musí prý býti řešena otázka neexistence
plat~ého ~anželství čili - jak odvolatel dovozuje - otázka neplatnosti
manzelstvl tvrzeného žalovanou, S ťímto právním názorem odvolání
nelze ~o~hlasiti., Odv?lání přehlíží rozdíl mezi výrokem soudu, jímž se
prohlasuJe mamelstvl za neplatné, a mezí žalobou kterou se někdo
~omáhá ~jištěn~ pouhé skutečnosti, že manželství ~eexístuje, Tvrdí-Ii
zalobce, ze se zalovanou nebyl mkdy sezdán, takže mezi nimi byl jen
konkubin~t" n~,:,ohl~ !ak,ov~ žaloba býti podnětem k tomu, aby procesní
~oud zahajll urednl setreHl o neplatnosti manželství podle § 28 zák.
c, 320/1919 Sb, z, a n" neboť jen manželství a nikolí konkubinát může
býti prohlášeno soudem z neplatné, Řízení o neplatnosti manželství ne;nohlo b~ti zahájeno a~i se zřetelem na námitky žalované, která tvrdila,
ze sporne strany uzavrely v Rusku pravoplatné manže'lství neodpírala
však platnosti tohoto manželství, naopak trvala a trvá na tom že toto
manželství existuje. Nebylo tudíž v souzeném případě z podněÍu pouhé
zjišťovací žaloby zahájeno řízení o neplatnosti manželství, takže skutkový základ pro rozhodnuti sporu určovaly pouze strany samy, Odvolatel tvrdIl ve sporu důsledně, že neuzavřel se žalovanou žádné manžels.tví., T~mto, svý!" t,v:zení~, d~1 základ i pro řešení formální otázky,
na Jake zasade ma bylI zahaleny spor proveden, totíž na základě projednací. Zákon chrání manželství jen tehdy, je-Ii tu nějaký formální akt
smlouvy ,ma~želské,,, Jen ~a~o,:é .manželství požívá ochrany zákona
(§ 99 obc, za k,) a pn provadem dukazu o neplatnosti aspo,ň takového
manželství je dovoleno říditi se zvláštními předpisy o manželském řízení.
Když tedy odvolatel ve sporu ani netvrdil, že by tu bylo nějaké domnělé
manželství, nýbrž výslovně jen tvrdil, že šlo jen o konkubinát nemůže
býti pochybnosti o tom, že se v takovém sporu nemohlo soudní řízení
ří,diti zás~dou :,yhle~áv~cí, ~ýbrž jen, zás~?ou projednací, tedy podle
vseobecnych predplsu clvllmho soudmho radu. Neprá'l'em proto odvolatel dovozuje, že spor měl býti projednán v řízení upraveném dvorským
dekretem ze dne 23. srpna 1819, Č, 1595 Sb, z, s. a min. nař. ze dne
9, prosince 1897, Č, 283 ř. z, a zákonem ze dne 2. května 19'19, Č. 320
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Sb, z. a n. a že prý soud postupoval nesprávně, když opominul tuto
uloženou mu úředni pDvinnost k vyšetření platnosti manželstvÍ. Nebylo
třeba z povinnosti úřední zkoumati, zda manželství mezi stranami bylo
platně uzavřeno, nýbrž procesní soud měl povinnost řešili otázku tvrzené
neexistence manželství na základě provedených důkazů, které byly nabídnuty žalobcem, neboť jeho stíhalo břímě důkaznÍ. Požadavek odvolatelův, aby důkaz o opaku jeho žalobního tvrzení, totiž o faktu uzavření
platného manželstvi, podala žalovaná, není odůvodněn civilním ,řádem
soudním, S hlediska uvedených vývodů není ani důvodná výtka odvolání, že prvý soud postupoval nesprávně, když neprovedl další důkazy,
zejména když si neobstaral potřebné listiny od čs, konsulátu v Sarajevě,
jakož i výtka, že prvý soud měl z moci úřední zkoumati neplatnost
sňatku pro překážku § 62 l obč. zák. Ani tím, že žalobce ve sporu před
nesl, že prý uzavření jeho sňatku se žalovanou v Oděse bránil manželský
svazek na straně žalované, tedy absolutní překážka manželství, nemohl
žalobce převésti řízení v souzeném sporu v řízení oficiosní a donutiti
procesní soud k tomu, aby z úřední povinnosti vyšetřoval platnost manželství sporných stran, poněvadž procesní soud musil míti na zřeteli
především žalob ní prosbu a ta nezněla na zjištění neplatnosti manželství,
nýbrž na zjištění pouhé neexistence manželstvÍ. Nelze také přehlížeti,
že pouhým zamítnutím žaloby na zjištění neexistence manželství nebude
ještě podle civilního řádu soudního podán důkaz o existenci manželství,
neboť v souzeném sporu jest rozhodující toliko důkazní otázka, zdali se
žalobci podařilo prokázati tvrzenou neexistenci manželství, či nikoliv,
Musil proto odvolací soud při tomto svém názoru pokládati za nedovolené novoty veškerá tvrzení, která žalobce uplatňoval teprve před odvolacím rokem, Prvý soud dospěl na podkladě průvodního řízení k závěru, že se žalobci nepodařilo provésti důkaz o tom, že k jejich manželství ve skutečnosti nikdy nedošlo, a odvolací soud musí zkoumati,
zda je tento závěr prvého soudu správný. (V dalším se zabývá odvolací
soud hodnocením důkazů.)
N e j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové
rozhodnutí.
Dllvody:
Zákony platné v historických zemích česko-Slovenské republiky
(totiž zákon č. 320/1919 Sb. z, a n" dvor. dekret Č. 1595/1819 Sb, z, s,
a nařízení ministerstva spravedlnosti Č. 283/1897 ř. z,) se nezmíňují
o určovacích žalobách, jejichž předmětem jest otázka trvání či netrvání
jistého manželství.
Naproti tomu ustanovuje vládní návrh civilního řádu soudního
z roku 1937 v § 514 v souhlase s platným slovenským právem (§ 686
uh. c, ř, s.), že předpisy pro manželské řízení a zejména zásada vyhledávací platí též pro spory o určení, zda jest tu manželství mezi stranami
nebo že ho tu není. K tomu uvádí důvodová zpráva k řečenému návrhu
zákona, že »je zcela nepochybno, že bude i v historických zemích musiti
býti použito předpisů o manželském řízení« na určovaCÍ žalobu obsahu
shora uvedeného, kdyby taková žaloba byla podána.
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Důvod tohoto názoru je na bíle dni. Podle jasného úmyslu zákonodárcova (srov. také § 235, ods!. 2, c. ř. s. a § 5 tr. ř.). nemá býtí prejudiciální otázka platnosti manželství řešena v řízení obecném, ovládané
zásadou projednací, nýbrž má se tak stMi pouze za řízení oficiosního,
poskytujicího plnou záruku, že bude zjištěna skutečná pravda. Prejudíciální otázka platnosti manželství musí však býti řešena také tehdy,
jde-Ii o zjištěni, zda mezi stranami došlo nebo nedošlo k uzavřeni manželské smlouvy, totiž o zjištění, zda před orgánem k tomu povolaným
shany slavnostně prohlásily přivolení k manželství.
Zásadní otázkou souzeného sporu je především, zda k projevu konsensu sporných stran došlo či nedošlo, a tuto otázku lze řešiti jen v řízení
oficiosním, v němž si soud sám musí zjednati spolehlivý základ pro svoje
rozhodnutí, nemůže však věcné rozhodnutí odmítnouti jen proto, že se
žalobci nepodařil důkaz jeho tvrzení, jak to v souzeném případě učiní[
odvolací soud, a to tím méně, když tu neplatí právní domněnka § 99 obč.
zák., nebo nejde prozatím o otázku platnosti manželství, nýbrž o to,
zda lze zjistiti, že strany vůbec byly sezdány.
Ježto v řízení v obou stolicích nepylo provedeno podle předpisů
dvorského dekretu ze dne 23. srpna 1819, Č. 1595 Sb. z. s. a nařízení
ministerstva spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897, Č. 283 ř. z., byly jak
napadený rozsudek tak i rozsudek prvého soudu zrušeny a věc vrácena
soudu prvé stolice k dalšímu jednání podle předpisů shora uvedených
a k novému rozhodnutí.
V obnoveném řízení jest především připojiti osvědčení o státním občanství žalobcově a provésti zevrubný i n for mat i v n í výslech stran,
zejména žalované, o průběhu jí tvrzených oddavek za účelem vypátrání
očitých po případě i nepřimých svědků tohoto aktu.
Připomíná se, že v připadě zjištění, že mezi sparnými stranami dašla
k prajevu přivalení ke sňatku, byla by zkaumati, zda co dO' farmy uzavření sňatku byly zachavání předpisy tehdy na místě sňatku platné,
zejména zda se stala přivalení k manželství před duchovním správcem
k tomu pavolaným (srav. rozh. č. 15230, 5859 Sb. n. s.).
Dále byla by v tamta případě z maci úřední zjistiti (§ 28, adst. 1,
zák. Č. 320/1919 Sb. z. a n.), zda není manželství sporných stran neplatné prO' překážku § 62 obč. zák., neboť podle žalobcava přednesu žil
snad ještě první manžel žalavané v dabě damněléha s,ň,atku sparných
stran.
čis.17178.

K výkladu § 8 zákona č. 20/1920 Sb. z. a n. o vyvlastněni pozemků
pro stavbu obytných nebo veřejných budov.
Byl-Ii vyvlastňovaci nález zrušen, poněvadž se stavbou nebylo započato ve lhůtě stanovené v § 4 dotč. zák., má vyvlastněný proti vyvlastňovateli nárok na náhradu škody, jež mu vzešla provectenlm vyvlastňovacího řízeni a zrušenim vyvlastňovacího nálezu, a to i tehdy,
když vyvlastňovatel nemá žádné viny a později bylo dosaženo účelu zamýšlené stavby.

Doba rozhodující pro určení uvedeného náhradniho nároku. Nároku
na vydáni zisku, jehož vyvlastňovatel dosáhl směnou vyvlastněného pozemku s jiným pozemkem, může se vyvlastněný domáhati na vyvlastňovateli pro bezdůvodné obohaceni (§ 1435 obě. zák.).
(Razh. ze dne 13. ledna 1939, Rv I 2727/37.)
Srov. razh.

Č.

14880 Sb. n. s.

Ca dO' skutkovéhO' děje se poukazuje na v padstatě obdabný děj vyv razh. Č. 14880 Sb. n. s. Žalabce se damáhá žalabou zaplacení
3,127.184 K 82 h, žádaje 1. z důvadu zvýšení ceny pozemku 544.191 K
35 h, 2. z důvodu abohacení směnau pazemků 163.535 K 57 h,
3. z důvodu znemažnění stavby damů s padkrovím bez státní subvence
2,384.283 K, 4. z důvadu výlah správníhO' řízení 31.200 K, 5. z důvadu
zaplacení dávky z přírůstku hodnoty 3.937 K 80 h. S o udp r v é s t oI i c e uznal podle žalaby ca dO' částky 1,835.901 K 67 h, přiznav žalabci nároky uvedené pod Č. 4, 5 a zčásti náraky z důvadů uvedenýCh
pad Č. I až 3, a v atázkách, a něž tu jde, uvedl v d ů vad ech: Byl-Ii
vyvlastňavací nález zrušen, jest vyvlastněný padle §§ 5 a 8 zák.
Č. 20/1920 Sb. z. a n. oprávněn damáhati se náhrady škady. Vyvlastňovacím nálezem nabyl žalovaný vlastnictví k nemovitastem, ale jeho
právo bylo amezeno nárokem žalabce žádati za zrušení nálezu, kdyby
žalavaný nezapočal se stavbau v určené lhůtě. Paněvadž vyvlastňavací
nález byl vydán pad výslavnau sankcí § 8 uved. zák., musili si žalavaný
resp. jehO' orgánavé býti vzhledem na uvedené amezení vlastnického práva
vědomi tohO', že další držba pa 29. červenci nebyla již držba poctivá
(bonae !idei passessia). Je protO' žalobce podle § 335 obč. zák. aprávněn
žádati náhradu škady, a to plné dostiučinění, j<l'k je o něm řeč v § 1323
obč. zák. Chtěla-Ii vajenská správa míti ohled na plánovanau regulaci,
měla si zavčas vyžádati pradlaužení lhůty k započtení stavby. Ca se
týká taho, že saud přihlížel ke dni 10. července 192'5 jaka ke dni rozhodujícímu prO' výši škady, budiž řečena: Lhůta, za níž měla býti se stavbou započato, ,se kančila 29. července 1921. Stavěti začal stát pa lhůtě
v letech 1922 a pazdějších. Žádost o zrušení vyvlastňavacíha nálezu
padal žalobce 6. prosince 1927. Žádost vyvlastněnéhO' za zrušení vyvlastňavacíha nálezu není podle zákana Č. 20/19210 Sb. z. a n. vázána
určitou lhůtou, avšak z toho, že zákon neurčil lhůtu, do které vyvlastněný měl žádati o zrušení, neplyne, že by to, že žalabce. podal žádost
za zrušení vyvlastňavacíha nálezu teprve 6. prosince 1927, bylo pro
rozsah náhrady škody bezvýznamné. Příčila by se abecnému právnímu
přesvědčení a pactivému styku (§ 7 obč. zák.) , kdyby žalabce směl
prato, že žalavaný stát nežádal a pradloužení lhůty, jež mu byla dána
k zapačetí stavby, a že se stavbau nezapočal, požadavati k zřejmé iíkodě
žalovanéhO' státu náhradu škody, počítanou k dabě, kdy si vymcYhl zrušovací nález po případě kdy onen nález nabyl právní moci, anebo ke
dni žalaby, ač přece věděl pa případě věděti musil, že škada se bude
líčený
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zvětšovati, a ač bylo v jeho moci, aby o ono zrušení zakročil a domohl
se ho dříve, než škoda vzrostla na tolik, kolik činí v době zrušení vyvlastňovacího nálezu resp. v době žaloby. Nelze srovnati s obecným
právním cítěním a poctivým stykem, aby směl žalobce libovolně posunouti základnu pro výpočet své škody ,na zřejmou újmu svého odpůrce.
To by se stalo, kdyby se měla žalobci přiznati náhrada podle doby, kdy
si vymohl zrušení vyvlastňovaclho nálezu, ač tak mohl učiniti dříve.
Soud je toho názoru, že se žalobce mohl při náležité dbalosti (§ 1297
obč. zák.) včas dověděti o tom, že vojenská správa nezačala se stavbou
včas, a to tím spíše, když žalobce v místech těch měl jiné reality a jistě
mista ta navštěvoval. Bylo proto na žalobci, aby po 29. červenci 19Q I
bez zbytečného odkladu (§ 904 obl.'. zák.) žádost za zrušení vyvlastňo
vacího řízení podal. K tomu stačila doba do 1. října 192·1. Podle toho
měl podati žalobce žádost nejpozději toho dne, připočte-li se pak k tomuto datu doba, po kterou trvalo spránví řízení o žádosti za zrušení
vyvlastňovacího nálezu, čítajíc v to i řízení před nejvyšším správním
soudem, vyvolané stížností žalovaného státu, tedy připočte-li se k 1.
řijnu 1921 doba od 6. prosince 1927 po 15. července 1931, dospěje se
k 10. červenci 192'5, jako ke dni v té· příčině rozhodujícímu. Lze proto
přiznati žalobci náhradu škody ze vzestupu cen vyvlastněných pozemků
jen ke dni 10. července 1925. O d vol a c í s o u d k odvolání obou
stran potvrdil napadený rozsudek jen co do částky 144.441 K 95 h
s přisl., t. j. co do nároků uvedených shora pod 1, 2, a co do přiznané
částky 109.268 K 27 h z důvodů uvedených pod č. 3, jinak žalobu zamítl.

N e j vy Š š í s o u d k dovolání žalobcovu uložil soudu prvé stolice
další jednání a nové rozhodnutí co do nároku na náhradu stran zisku
ze směny (pod č. 2 uvedenému), jinak žalobcovu dovolání ani dovolání
žalovaného nevyhověl.
Důvody:

Předevš'ím jest se vypořádati s těmi námitkami žalovaného, které
jsou rázu zásadního, totiž že žalobcův nárok není odůvodněn proto, že
prý tu není vťtbec protiprávního .íednání (§ 1295 obl.'. zák.) žalovaného,
které by zkracovalo žalobcovo právo (§ 1297 obč. zák.), že žalovanému
svědčí práv.ní domněnka, že se škoda st?la bez jeho zavinění (§§ 1296,
1298 obl.'. zák.); dále že k odůvodnění nároku na náhradu škody nestačí
pouhé porušení nějaké normy samo, nýbrž že musí býtí porušeny právě
ony zájmy, které jsou dotčenou normou chráněny, že účelem zákona
č. 20/1920 Sb. z. a n. bylo, aby byly pro obývací nebo veřejné potřeby
zužitkovány pozemky, kterých nebylo dosud k těmto účelům využito,
a že tento účel byl v souzeném případě splněn. Uvedené námitky neobstojí.
§ 8 zák. ze dne 17. prosince 1919, č. 20 Sb. z. a n. na rok 19QO
o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov zní
takto: »Nebude-li ve lhůtě § 4 stanovené započato se stavbou, pro niž
vyvlastnění se stalo, může býti vyvlastňovací nález ha žádost vyvlast-

něného zrušen úřadem, který vydal nález. V tom pří pad ě z ů stává vyvlastněnému vY,hrazeno u.!'l~t~i.ti n~~
hra d u š k o d Y . P o řad e m p r a v a«. Nelze pnsvedčIÍ1. dovolam
žalovaného že vzpomenutý § 8 positivně nic neustanovuje. Zmínka
o pořadu p~áva jest hledíc k § 1338 obč. zák., k čl. I uvoz. zák. k j. n.
a k § 1 j. n. zbytečná, poněvadž nárok ~a. ná~ad~ škody pod!e ~, ~ :~k.
č. 20/1920 Sb. z. a n. jest občanskou vecI pravn!. Kdyby zbyvaJlcI cast
druhé věty § 8 podle stanoviska hájeného žalovaným byla bez právního
významu, byla by r~vněž zbY,tečná, ~eboť by, vyvl~stněném~ zů~t~ly
»vyhrazeny« nejen narok na nahradu skody, vyslovne uvedeny v receném § 8 nýbrž i jiné nároky, které mu příslušejí podle předpisů obč.
zák., na př, nároky z bezdůvodného obohacení. Má-li se dospěti k správ:
nému úsudku O významu § 8 zák. č. 20/1920 Sb. z. a n., jest nutno SI
uvědomiti, že bezprávným činem ve smyslu obecných ustanovení obč.
zák. o náhradě škody není ani vyvlastnění (vždyť vyvlastňovací nález
jest podle své povahy p r á v ním aktem ú'řadu správního), ani výměr
správního úřadu kterým byl vyvlastňovací nález zrušen. Skutkový základ § 8 nelze v'ůbec zařaditi pod žádný z případů sedmidílné skupiny
skutečností, s kterými občanský zákoník v 30. kapitole (§§ 1293 a nás1.)
spojuje povinnost k náhradě škody.
Ustanovení § 8 zák. č. 20/1920 Sb. z. a n. o náhradě škody není
v zákonodárství o vyvlastnění nikterak nové, neboť již podle § 38 zák.
ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z. o vyvlastnění k účelům vybudování
a provozu drah musí~ železniční podnik nahraditi škodu, která vzejde
z toho že nedal vykonati vyvlastnění, a může na náhradu této škody
býti ž~lován pořadem práva. Vychází~li se ze směrnic vytčených v § 6
obč. zák., jest § 8 zák. č. 20/1920 Sb, z. a n. vyložiti tak, že byl-li v,y:
vlastňovací nález zrušen, poněvadž se stavbou nebylo započato ve lhute
stanovené v § 4, má vyvlastněný nárok na náhradu škody, jež mu
vznikla provedením vyvlastňovacího řízení a zrušlením vyvlastň,ovacího
nálezu a to i tehdy nemá-li vyvlastňovatel žádné viny. Kdežto podle
obecnfch zásad se k vzn~~u .nárok.u n.a ~áhradu ,šk~dy vy.žad~jí ,zp:avidla čtyři náležitosti, tollz ~In objektrvne be~pravny, ,su'~je~~IVll1 vma
a příčinná souvislost, odpada podle § 8 prvlll a druha nalezltost.
Hledíc na doslov § 8 zák. č. 20/1920 Sb. z. a n. odpovídá žalovaný
žalobci za škodu, nezapočal-li se stavbou ve IhťItě stanovené v § 4,
tudíž jest zavázán k náhradě škody, i když snad později bylo dosaženo
účelu zamýšlené stavby.
žalobce se domáhá:
1. náhrady za vzrůst hodnoty vyvlastněného pozemku ve stavu nezastavěném;

2.
3.
4.
5.

vydání zisku ze směny pozemku;
náhrady za znemožnění stavby;
náhrady obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti;
náhrady nákladů právního z.astoupení ve správním řízení.

Civilnl rozhodnuti XXI.
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. Co ~o ná~oků uvedených pod č. I, 3, 4 a 5 neshledal dovGlací soud
zakonneho duvodu, aby byl rozsudek odvolacího soudu změněn nebo
zrušen (§ 510, odst 3 c. ř. s.).
Oovolání žalovaného nebylo proto vůbec vyhověno. Oovolání žalobce nebylo v uvedených směrech rovněž vyhověno.
)ín~k se však věc stran nároku uvedenéhO' pod č. 2. Podle § 13-23
obc. zak. ?ahrazuje .se šk~da t~m, že se vše uvede do předešlého stavu,
n~bo,.nel1l:lI. to dGb~e mo~?o, ze se nahradí cena odhadní. Má se tudíž
pn. nahrade. s~Qdy prede~sIm obnoviti předešlý stav, tedy kdyby nebylO'
do;;lok. smen~ pozemku zalobci vyvlastněného, byl by žalovaný povinen
vral!l! z~lobc~. vyvlast~ěný. I?ozemek, předpokládajíc, že by to i jinak
bylo o ~ozno. JIZ z ~Qho je zrejmo, že z důvodu náhrady škody se žalobce
nemu:~ v s.~uze.~e?, spo.r~ ?omáha ti vydání zisku ze směny pozemku.
Rov~e.z nepn~lusI zalobcI recený nárok ani podle § 335 obč. zák., poně
va,dz zalov.any ~yl podle správního závěru vysloveného odvolacím soudem v dobe smeny, I. j. dne 5. dubna 1925, držitelem poctivým. Odvolací
~O'lld za';1ít1 v tomto směru žalobu, poněvadž tu není podkladu pro
\u'su~ek, ze by se byl žalovaný obohatil na újmu žalobcovu (§§ 1431
a nasl., § .14~7 obč. ~á~.) ..Právem biojí proti tomu žalobcovO' dovolání.
Obohace!lI pre?pokla~a vyhodu na straně jedné, vykoupenou škodou
na ~trane druh~, čIlI ze ze jmění žalobcova přešlo něco do jmění žalQva?eho (:ozh. c. IO~06 Sb. ~. s.). V souz~ném Sporu nutno při řešení
otazky zIsku ze .smeny vychazetr z toho, ze zrušením vyvlastňovacího
nal~z~ - nehl~dlc ov~em na. to, že. ob?o~a dřívějšího stavu není dobře
mOzna - pommul u zalovaneho pravl1l duvod podržeti vyvlastněný pozemek (§ 1435 obč. z~k., roá Č. 12806.Sb. n. s.). Náhrada škody byla
v to.mto sporu spra.vnepromltnuta ke dm 10. července 1925. Právě uvede~y d~n je.st P?klada!I za rozhodující i v otázce zisku ze směny, neboť
v~sker~ dflcl.naroky zalobcovy tkvějí v jediném společném skutkovém
:aklade, totiz v tom, že vyvlastněním přešel pozemek žalobcův
c. kat. 210/77 v P. do jmění žalovaného. Poněvadž k směně došlo již
dn~ 5. dubna 1925, nebylo pro majetkový přesun u žalovaného z této
smen~ ~Iynoucí. ž~dného právního důvodu. Otázku, zda by bylo došlo
k sme~e pozem~u!. kd~by nebyly vyvlastněny, nelze se obírati, a to
proto, ze n~lze pr~J1tr 'pres ~kutečnost, že žalobcův pozemek byl směněn,
a to ~ d.obe, kte:a predchazela dm, ktery jest rozhodující pro výpočet
naroku zalobcovych.
.. Od,:olací soud se d?sledkem svého nesprávného názorú neobíral
bl.lze naroke~. n~ vydam ZIsku ze směny pozemku. Bylo proto důvod
nemu dovolam zalobcovu v té přfčině vyhověti a usnésti se jak se
'
.
stalo (§§ 510, odst. 1, 496 Č. 2 a 513 c. ř. s.).
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PrO' .o~á,zku, ~da•.zastuPQ~áni klienta právním zástupcem v různých
(~esouvlS.lclch) zal:~I~ostech J~st jednGtné dilQ, či zda jde O' srunQstatuá
dda, nem rQzhQduJtCl, zda khent vystavil jen jednu plnou moc anebO'

zda podepsal několik plných mQcí, nýbrž rozhoduje, zda právní zástupce
vykQnal právnické práce pro klienta na podkladě jednotuého příkazu
nebo ne. V pochybnQsti jest míti za tO', že při zastoupení klienta v růz
ných srunQstatuých (nesouvisících) záležitQstech jde o samostatuá dila;
kdo vyvozuje z opaku právní důsledky, musí tO' včas výslovně tvrditi
a dQkázati.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1939, R 11 493/38.)
S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu, kterou se žalobce - advokát - domáhal na žalovaných Josefu a Bedřišce K-ových zaplacení
800 K, omezených na 720 K s přísl. za vykonané pro ně právnické práce
v záležitostech protí ž-ovi, R-ovi a Z-ovi. O d vol a c í s o u d odmítl
odvoláni. O ů vod y: žalobce tvrdí, že žalovaná Bedřiska K-ová. podepsala plné moci, jež opravňovaly žalobce k provedení úkonů, jež vykonal. Z uvedeného žalobcova tvrzení vychází najevo, že žalovaná K.
podepsala pro každou rozepři vláštní plnou moc. Stran žalovaného Josefa K. tvrdil žalobce, že plná moc podepsaná žalovaným nebyla určena
pro zastupování u soudu, nýbrž pouze k účelům důkazním co do K-ova
společného závazku. Jak jest zřejmé z dopisu ze dne 2. ledna 1935,
likviduje žalobce v záležitosti proti ž-ovi a O-ovi 660 Kč a v záležitosti
proti R-ovi 150 Kč. žalobce pak omezil žalobní nárok o 80 K zaplacených ve věci proti ž-ovi, takže běží celkem o 720 K. Z tGho připadá
na věc proti R-ovi 150 K, takže zbývá ještě 570 K. Odvolatel uvádí, že
prvý soud mu přisoudil v trestní věci proti O-ovl toliko 81 K, takže
na žalobní nárok v záležitosti proti Z-ovi připadá 489 K. Z toho plyne,
že jde o nároky nepatrné (§ 448 c. L s.). Této povahy nepozbyly uvedené nároky tím, že byly vymáhány v jedné žalobě. Ježto v nepatrných
věcech je možno odporovatí rozsudku prvé stolice odvoláním jen pro
zmatky uvedené v § 477 č. 1-7 c. ř. 5., kterých zmatků tu není, odmítl
odvolací soud žalobcovo odvoláni.
N e j vy Š š í s o u d odmítl rekurs co do částky 150 K s přísl.,
kdežto do další částky 570 K s přítI. uložil odvolacímu soudu, aby
v tomto rozsahu znovu rozhodlo žalobcově odvoláni.
O Ů vod y:
Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu je smlouva o převzetí
zastoupení advokátem smlouvou o dílo (rozh. č. 2773, 10028, 11209 Sb .
n. s.) a platnost odměny za dílo nastává, nebylo-li v té příčině ujednáno něco jiného, hned po skončení díla, nikoliv teprve zasláním účtu
objednateli se stanovením dne splatnosti; skončením díla se počíná též
promlčení pohledávky (rozh. č. 10454, 16407 Sb. n. s.). Pro řešení
Gtázky, zda zastupování klienta v r ů z n Ý c h záležitostech jest jednotným dílem, není všiak rozhodující, zda zmocnitel vystavil zmocněnci
jen jednu. plnou moc anebo zda mu podepsal. pro káždouvěc samo:;tatné plnomocenství, neboť po té stránce jde ~jen o listiny prokazující
zmocnitelský poměr na venek vůči soudům, úřadům a odpůrcům. Rozhodující je toliko, zda právní zástupce vykonal právnické práce pro
3'
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klienta v různých věcech na základě jednotného příkazu či nikoliv. Podle
povahy věci ovšem bude nutno míti za to, že zastoupení klienta v růz
ných, samostatných (nesouvisících) záležitostech jsou také samostatnými díly, a bude proto na té straně, jež z opaku vyvozuje právní dů
sledky, aby to včas výslovně tvrdila a dokázala.
V souzeném případě vychází odvolaci soud pravem z obsahu dopisu
ze dne 2. ledna 1935, jehož opis žalobce sám soudu předložil, potvrdiv
pravost a správnost všech dokladů, jež tak učinil součástí svého před
nesu. Ve vzpomenutém dopise rozděluje žalobce sám částku 800 Kč,
k,terou pak také skutečně zažaloval, na útraty v záležitosti proti R-ovi
ve výši 150 Kč a na útraty v záležitosti proti ž-ovi a O-ovi ve zbytku
650 Kč. Jeho výhrada v onom dopise učiněná, že tyto částky účtuje pro
případ uznání a hotových zaplacení, je pro souzený spor bez významu,
poněvaž žalobce ani sporem vyšší částky nežádal.
Podle vlastního žalobcova návrhu nemůže ovšem býti pochybnosti
o tom, že nárok vzniklý žalobci ve věci žalovaných proti R-ovi je nárok
nepatrný (§ 448 c. ř. s.); ve věcech nepatrných je však podle § 502,
odst. 2', c. ř. s. jakýkoliv opravný prostředek proti r o z s u d k ů m odvolacích soudů podle § 517, pos!. odst., c. ř. s. vyloučen. Slušelo proto
žalobcův rekurs v tomto ohledu odmítnouti.
Co se však týká dalšího nároku žalobcova ve věci proti ž-oví a
O-ovi, omezený z částky 650 K na 570 K, má odvolací soud za to,
že tu běží o dva nároky, z nichž připadá 81 K na trestní·věc proti O-ovi
a 489 K na záležitost proti ž-ovL Ale odvolací soud přehlédl, že pro
posouzení otázky, zda tu šlo o nároky nepatrné, nerozhoduje, kolik procesní soud přisoudil na jednotlivou věc, nýbrž že záleží na tom, kolik
žalobce jako odměnu za svou právnickou činnost v každé věci požaduje,
a tu nutno podotknouti, že žalobce útraty ve věci proti ž-ovi .a O-ovi
seznamenal společně na rozdíl od nákladů ve věci proti R-ovi, jež byly
účtovfbny odděleně a že žalobce při specifikaci nákladů nijak neudal,
kolik z jeho nároku na odměnu připadá na trestní věc proti O-ovl.
Scházi proto jakýkoliv podklad pro závěr odvolacího soudu, že zbytek
útrat žalobcem požadovaný ve věci proti Ž-ovi nepřevyšuje částku
500 K a stejně nevyplývá ze spisů, kolik činí palmárni pohledávka žalobcova ve věci proti O-ovi. Než si proto odvolací soud opatři spolehlivý
skutkový podklad pro posouzení této otázky hledě na zásady shora
vylíčené, nelze tvrditi, že celý zbytek 570 K je nárokem nepatrným. Bylo
tudíž usneseni odvolacího soudu v tomto rozsahu zrušiti a usnésti se,
jak se stalo.

p. -
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Půjčovna filmu, která podle smlouvy odpovidá svému smluvci (biografu) za včasné dodáni (odesláni) filmu ze s v é h o skladiště, jest odpovědna za škodu vzniklou biografu včasným neodeslánim filmu i tehdy,
jestliže nebyl film včas odeslán z j i n é h o biografu, který odpovidá
půjčovně za veškerou škodu z toho půjčovně vzniklou.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1939, Rv II 552/38.)
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žalobce si objednal u žalovaného v červn~ 1?~6 k předvád,ěni f!lm
»Anita v ráji« na den· 30. srpna 1?~6 za, denll! pUjcovne 120 ~c, avs,:k
uvedený film, za který zaplatIl pu]covne, nehyl m~ :,~as, d0:tan, takz~
dne 30. srpna 1936 nemohl, ve svém blOgra!u kou,:h zadn~ p~edstave':l.
podle odst. 7 obohodll1ch podmlllek prevzal zalovany z~v~zek" ze
čí za včasné dodání !ilmu ze svého skladiště a že nedošel-II ~II,;, vcas
~~nou půjčovny, půjčov,:a n.ahradi b~owafu. za..všedn~ :Jny trotn,,;sohné
za neděle a svátky petinasobne pUjcovne, pnpadaj1cI na kazdy ~en,
~ který objednaný film došel později. Dále obsahovaly on):' podmmk~
ustanoveni, že v takovém případ,ě si ,biogr,,;f může obst~r~Ťl na vlast!:1
útraty náhrad ni film, že se však hm nahradn! povmnost ~u!coyny n~~u~l.
Domáhá se proto žalobce na žalovaném nahrady za uS1ly zisk ~etina:
sobku půjčovného 600 Kč. žalovaný nam!tl, že ncní,p5lVlll.en ,k ~ahra~e
škody, ježto odeslání filmu se n~stalo, z jeho. skla:dlste, nybrz fIlm mel
odeslati bioaraf »S.« vP., kteremu zalovany dal dne 19. srpna 1936
disposici, aby uvedený !ilm byl ihned P': od~hrání 27 .. srp~~ 1~Gti ?d~
slán drahou expres žalobci s upozo~nenlll:, ze fIlm ll!a ?yh wedvad,en
u žalobce již dne 30. srpna 1936, takze se Jen nedopatrelllm zpusobe,:yn:
biografem »S.« stalo, že f.i~m n~byl, žalobci. v~~s,dodán; z,a n~dopatrenl
uvedeného biografu nemuze bylI' zalova:ny cmen odpovednym, neho!
podle podmínek udělal vše, aby byl' film včas dodán. S o u d cP rve
s t o I i c e zamítl žalobu. O d vol a c í s o U? ~znal P?dle z,aloby.
D ů vod y: Jde pouze o to, zda jsou v souzen~, V:'CI splnenr~ predpoklady č. 7 obchodních podmínek a zda s~ t~dlz, zalo~ce m~~: po~:lle
uvedeného ustanovení domáhati zaplacelll petmasobneho pu]covneh,o
za neděli, kdy měl býti hrán film »Anita v ráj~«., Prvý soud odpo~ědel
na tuto otázku záporně, maje za to, že podle znell! on?h? ustan?v~l11. obchodních podmínek odpovídá půjčovna za včasné dodam (odesl~,n9 ~llmu
ze svého skladiště, že je však zjištěno,že film vů~ec ze skladlste z~lo
vaného nebyl zaslán, nýbrž .že měl býti zas~án z,b!og.rafu »S.«, kt~re:nu
žalovaný doporučeným dopIsem dal včas pnslusne d:sposlce, takze zalovaný vyhověl všem podmínkám smlouvy, a nedosel~1I pres, to lrln;
žalobci včas že se tak stalo zaviněním třetí osoby, za kterou zalovany
není podle u~edených podmínek odpovědný. Od~olací sou~ neschvalul e
obc~od~ICh J'0dml~ek obs,:hu]~
tento právní názor. Je pr~vda, že č.
v první větě shora uvedene ustanovelll, druha veta, vsa~ Zll!. »~e?osel-!I
film včas vinou půjčovny, hradí tato bi,ograýu z~. vsed~1 .dny tro]?a~obne,
za neděle a svátky pětínásobné JJ;fijcovne pnp,:~a]!c: n~, ka~dy. den,
o který objednaný film došel pozde]!. V tak?,ve;n ~npade muz:, SI ?lOgra!
obstarati na vlastní útraty náhradní fIlm, clmz vsak se neruSI nahradn~
povinnost půjčovny«. Ze tu jde o ujednání o náhradě škOdY a n!koII
o smluvené pokutě, vysvítá ze znění uvedeného odstavce ~, podle neho~
půjčovna odpovídá za ~časné, dod~ní filml!'ova to, že .s} hl?graf o~stara
náhradní film neruší nahradm povmnost p\ljcovny Vys.e nahrady sk.ody
jest paušalov~na podle obc~odníc~ podmínek, t~kže n~tno .zabýv!'Íl se
pouze otázkou, jsou-Ii tu vubec predpoklady n~hradm pov:nl)o~t.1 pře
vzaté žalovanou. Co se předem týká názoru prveho soudu, z~ pUjčovna
neodpovídá za třetí osobu, která zavinila škodu tím, že pres rozkaz
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půjčovny

?ezaslala film včas" nelze jeho názor schváliti, a to hledíc na
ustano,vem (§ 1313 ~) obč. zak.), Pod~e ,u'Vedeného ustanovení jest ten,
kdo pre'VzaL smluvm pO'VInnost k pinem, odpovědný druhému smlu'Vci
I t<:ntokráte, k~yž se pro~ini!, zákonný jeho zástl;pce nebo osoba, jejíž
sluzeib upotrebIi. O takovy I?npad tu běží, protože žalovaný tím, že dal
blOgr~f~ »S.«. ro~kaz, ,aby fIlm včas zaslal, užil služeb tohoto biografu
k ,pln:m smlu~mho zavazku, a proto odpovídá za jeho zavinění, když
vcas zalobcl fIlm nezaslal. Že by opožděné dodání filmu nezavinil bi~
graf" kter~ho žal?vaný užil, k plnění, své~o závazku, žalovaný ani n~
t'V~d1. ~.,::saki prvy s~JUd ma za t<;, ze predpoklady náhrady škody tu
nejsou jlZ proto, ze fIlm nebyl zaslan ze skladiště žalovaného a žalovaný
podle bod~ 7 podmín~~ z~~adně odpovídá jen tenkráte, nebyl-li film
včas odeslan ze skladlste pUjčovny, Odvolací soud iest názoru že tento
vÝ,klad odst.? ,n~ni ;;právný. Jde přece o obchodn'í jednáni, kde nelze
1p'~~1 na slove, recene ustanovení nelze vyložiti tak, že by odpovědnost
p';lJcovny by!a ,::ylouče?a tehdy, když s,e film nezasílá přímo ze skladiště
pUjčovny, nybrz z j1neho mlsta, kde Je se souhlasem půjčovny. Slova
»ze svého skladiště« neznamenají p~dle názoru odvolacího soudu že
paušální záruka jest vyloučena. když se film nezasílá přímo ze skladiště
nýbrž úmysl smluvců nemohl býti jiný, než že 'záruka nastane vždy
tehdy, je-li film zaslán pťtjčovnou opožděně, slova »ze svého skladiště«
nemají rozhodujícího významu pro náhradni povinnost půjčovny,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

S právního hlediska vytýká žalovaný neprávem odvolacímu soudu
nesprávný v~kla? od;;t. 7 ?bCho,d.níc~ p.odminek, poněvadž při výkladu
smlovy uzavrene o uplatnem pUjčem fIlmu k předvádění v žalobcově
bIOgrafu, tedy ~mlouvy oboustranně závazné, nelze podle vykládacích
praVIdel vytčenych v § 914 obč. zák. a v čl. 278 obch .. zák. lpěti na
slovním znění výrazu, nýbrž je vyšetřiti ~mysl smluvců a rozuměti
smlouvě tak, jak toho žádá obyčej poctivého obchodu.

Z, p'~vahy souzeného případu vyplývá, že h o s pod á ř s kým úče
~em, jej: oba smluvcl, sledovali při ,smlouvě o půjčení filmu, bylo, a'by
z~l~vanr dostal, za ne, smlu~:no~ upl~tu a aby žalobce mohl předvá
dem~ fIlmu,dosahnoUlI ::amysleneho ZIsku v podniku, a (o ovšem před
pokladalo, ze oblednany fIlm dostane včas do termínu na nějž bylo
předvádění určeno a s žalovaným smluveno.
'
, ža~ovaný však nespl~il řádně uvedenou smluvní podmínku, neboť
zalobcl nedodal včas objednaný film a odpírá mu dáti náhradu stanovenou v odst. 7 obchodních podmínek, tvrdě, .že v souzeném případě
nebyl odeslá~ onen film z jeho skladiště a že odpovídá za škodu jen
tehdy, byl-II fIlm odeslán z uvedeného místa, nikoli však i tenkráte když
fi!m. ne?yl včas dodán ne~opal!ením jiného biografu, jímž byl v s;uzené
'Ve CI bIOgraf »S.« vP., jemuz dovolatel dal včas řádné disposice za
jehož zavinění však neodpovídá.
'
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Dovolatelovo stanovisko v příčině výkladu odst. 7 uvedených podmínek je právně mylné a v rozporu se shora vzpomenutými vykládacími
.
pravidly.
Je především uvážiti, že dovolatel při provozu svého podniku počítá
s tím že fNmy svým zákazníkům bude dodávati drahou nebo poštou
expre~ přímo nebo také z jiných biografů podle své disposice, jak tomu
svědčí odst. ;" podmínek. Žalovaný se pro možný případ ~časného nedodání filmu jeho zákazníku jiným biografem a pr~ vZl1lklo~ z t?h~
škodu předem kryje tím, že podle odst. ~ obchodmc~ ~odmm~k CI:'I
odpovědným za veškerou škodu onen bIOgraf, ktery leho dlSpOSIC
nedbal.
Bylo by zajisté v rozporu se zásadou P?ctiv~ho. obchodování" aby
půjčovna měla nárok na náhradu ~kody pro!1 ;na]1teh blo~!afu, jenz nesplnil její disposice stran včasneho odesla,m fIl.mu dalslmu ~lOgrafu:
avšak byl by tomuto dalšímu biograf.u,odyovedna jen tehdy, ~~yz včasne
nedodá film ze s v é h o s k I a d I S t e, a aby byla zprostena odpovědnosti tenkráte, když onen majitel biografu, jemuž dala včas disposici,
tuto disposici nesplnil a zavinil tak dalšímu biografu škodu.
Kdyby byl správným dovolatelův názor, že odpovídá jen tehdy, kdxž
film byl odeslán z j~ho ,skladiš~ě, nen;ěl by ~~šk<;zený ,v takove~ pn:
padě ani proti obme~kalemu, ma]Ite~1 blO~raf,u,zad,:e~o naro~u, ponevad:
s ním nebyl v práv mm pomeru, am prolI pUjcovne jako .sve smluvkym,
měl by tedy nezaviněně hraditi škodu poškozený, ačko!1 tu bylo poru:
šení smlouvy půjčovnou, Pro takový případ by ~~astne br lo zbyt~čn:
ustanovení podmínky o odpvědnosti za škodu maj1tel~l!' blO$šrafu, jenz
nesplnil disposice řádně mu dané pujčovnou, n.eboť pUlčovne by podle
jejího výkladu smlouvy ani žádná škoda nevzmkla.
Vycházeje z vyložené úvahy, ~zn~vá dovola,cí .~o,ud, výk!ad, jak.ý
smlouvě dal odvolací soud, za spravny a odpovlda]Icl zasadam poclIvého obchodu,
Poněvadž byly splněny všechny zákonné náležitosti žaloby o náhradu škody (porušení smlouvy, vzniklá škoda a příčinná souvislost),
právem odvolací soud žalobě vyhověl.
čis.

17181.

Je-Ii stížnost podané podle § 68 ex. ř. řizena na exekučni soud a
domáháno-\l se v ni zrušeni mobi1árni exekuce co do určitých svršků
jako nezákonné, může býti o ni rozhodnuto jen exekučním soudem ve
výkonu soudní jurisdikce; proti usneseni exekučniho soudu přisluši
tomu, kdo je dotčen, samostatný rekurs podle § 65 ex. ř.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1939, Rl 1533/38,)
Srov. rozh, č. 5098, 8005 Sb. n. s. a rozh. konfliktního senátu Dodatek II. k roč, XIX. Sb. n, s.
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V exekuč?í věci vymáh~jícich v~řitelů Dagmary, Olgy a Marie Č.
protI povmnemu. Otakaru c. zabavIl výkonný orgán okresního soudu
ve V. různé svršky v usedlosti Č. II v B. patřící Boženě W. přes její
odpor. P~dala proto B~žena ';N. u o~esního ~oud.u ve V. stížnost podle
§ 68 ex. r. na postup vykonneho organu, domahaJIc se zrušení mobilární
exekuce stran určítých zab;lVených sršků pro nezákonnost provedeného
zabavení. Ex e k u ční s o u d nevyhověl stížností. Rek u r sní
s o u d od~ít1 stěž?,vatelčin rekurs. D ů vod y: Napadené usnesení, jímž
brla zamlt~uta, slIznos~ ve smyslu § 68 ex. ř., má povahu rozhodnutí
u:adu do?ledaclho na ukony nesoudcovských orgánů. O rekursu podanem prolI takovemu rozhodnutí, jež se týká dohlédací činnosti prvého
soudu, nelze však rozhodovati jako o úkonu patřícím do soudwvské
j~risdik~e, neboť uS,ne,sení p:vého soudu se nestalo aktem podléhajícím
teto junsdlkcl, kdyz se v nem nerozhodovalo o věci vyhrazené soudc~:,S~ému rozhod?,vání.. Podléhá tu~íž usn,esení p:vého soudu vydané
pn vykonu dozorCI mOCI jen dozorčlmu pravu jusÍ!ční správy které se
však vykonává odděleně od soudni moci rozhodovací (srov. ro~h. senátu
pro řešení kompetečních konfliktů Dod. lL z roku 1937). Byl proto
rekurs. odmítnut a prvému ~?udu nařízeno, aby jej předložil presidiu
krajskeho soudu v T. Jako uradu povolanému k výkonu dozorči moci
"
nad okresním soudem ve V.
Ne j vy Š š í s o u d zruš'il napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, aby o rekursu znovu rozhodl.
.
D ů vody:

Jl

Ja~, plyn~ ze srovn~ní předp~~u 68 ex. ř. s ustanovením § 66 ex. ř.,
P'lslusI protr usnesenI soudu, jlmz bylo rozhodnuto o stížnosti podle
§ 608 ex. ř., rekurs podle zákonných ustanovení, která podle obsahu
usnesení v jednotlivém případě mají platnost (srov. rozh. Č. 5098, 8005
Sb. n. s. a nař .min. sprav. ze dne 3. prosince 1897, Č. 25801 Věst.
Č. 44); bylo-Ii tudíž o stížnosti podle § 68 ex. ř: rozhodnuto --'- jako
tomu je v souzené věci - zamítavě, přísluší stěžovateli samostatný
rekurs podle § 65 ex. ř., neboť exekuční řád takové usnesení ani neprohlašuje za nenapadatelné, ani neodpírá proti němu samostatný
. opravný prostředek. Není proto správné, že rekurs ní soud stěžovatelčín
rekurs odmítl a jako pouhou dohlédací stížnost odkázal presidiu krajského soudu. jako úřadu dohlédacímu. Rozhodnutí senátu pro řešení
kompetenčních konfliktů ze dne 14. května 1937, č. j. 866(36, nelze se
tu dovolávatí. Tam šl" o rozhodnutí přednosty soudu, stylisované jako
ryzi akt dohlédací moci, a měla i stížnost jím vyřízená skutečně ráz stížnosti dozorčí ve smyslu § 78 zák. O org. soudní, byvši podána jen pro
některé nepřístojnosti při výkonu exekuce u přednosty exekučního soudu
a obsahujíc návrh, aby přednosta zjednal nápravu a učinil ze své moci
opatření, aby úředník, který nařídil výkon, i vykonavatel dali stěžovateli
dostiučinění a aby vykonavatel byl podle platných předpisů potrestán.
V souzené věci vašk byla stížnost řízena na exekuční soud a stížnost
domáhala se zrušení mobilární exekuce stran určitých svršků jako nevo
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zákonné. O takovém návrhu mohlo býti rozhodnuto jen soudem exekuč
ním při výkonu soudní jurisdikce ve formě soudního usnesení, jak se
také stalo, zejména když zrušení exekuce znamená i zrušení soudcovského zástavniho práva formálně pravop1atně nabytého, a takové rozhodnutí nepatří do pravomoci dohlédacich úřadů soudních.
čís.

17182.

Pokud stavebnl a bytová společenstva ojedinělým prodejem svého
pozemku tomu, kdo nenl jejich členem, nevyvljejl činnost, jež by se
přlčila jejich stanovám a byla v rozporu se společenstvenlm zákonem
Č •. 70/1873 ř. z.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1939, Rv I 2178/38.)
.._ ~s J
zalobce František K., jenž nejsa členem společenstva s ručením omezeným »S.«, obecně prospěšného sdružení pro stavbu dělnických domků
v D., koupil od něho pozemek č. kat. 89/2, domáhá se na žalovaném
správci .konkursni podstaty uvedeného družstva, aby bylo uznáno právem, že tento pozemek nepatří do konkursní podstaty a že žalovaný jako
správce konkursní podstaty uvedeného společenstva jest povinen jednak
trpěti, aby bylo pro žalobce vloženo vlastnické právo, prosté všech
zástavních práv, jednak se postarati na svůj náklad o výmaz zápisu
pod položkami B2, C 2, C 3 (poznámky prohlášení konkursu na jmění
družstva »S.«, vkladu práva zástavního pro vykonate1nou pohledávku
firmy B. a poznámky zahájení dražebního řízení pro pohledávku uvedené firmy). Niž šl í s Ou d y zamítly žalobu, o d vol a cí s o u d
z těchto d ů vod ů: Motivy, které snad vedly družstvo »S.« k tomu,
že koupilo od obce D. parcelu Č. kat. 92/3 poz. knihy D. a že podle
žalobního tvrzení prodalo žalobci parcelu Č. akt. 89(2 téže pozemkové
knihy, nemohou rozhodovati o tom, zda právní jednání, jímž mělo býti
dosaženo domnělého prospěchu družstva, je platné či nikoliv. Ani
v právu nesvětí účel prostředky a nelze se při posuzovaní dovolenosti
prostředků říditi tím, že náhodoL1 v konkretním případě by bylo právní
jednání družstvu na prospěch. resp. aspoň vyhovovalo jeho účelu. Nesrovnává-li se právní jednání družstva se zákonem nebo stanovami, je
neplatné, třebas i bylo družstvu na prospěch. Takový skutečný nebo
domnělý prospěch jest jen motivem, který není rozhodující (§ 901 obč.
zák.). Ostatně je vše, čím odvolatel tento prospěch odůvodňuje, nedovolenou novotou. Podle toho, Ců' bylo tvrzeno v řizení před prvou sto lící,
jde o to, zda tvrzený prodej. pozemkuč. kat. 89(2 lze uvésti v souhlas
s družstevním zákonem a stanovami, které jsou pro družstvo zákonem,
a zda snad přece by jej nebylo možno uznati platným se zřetelem na
ustanovení §§ 4 až vlád. nař. Č. 116/1935 Sb. z. a n. 'Ú·čelem družstva
"S.« podle § 1 stanov bylo, aby svým méně zámožným členům .obstarávalo levné a zdravé byty stavěním a nabýváním obytných domů s malými byty a aby umožnílo svým členům nabýváni vlastních domů způ-
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sobem v odstavci b) uvedeným. Společenstvo muze, aby tohoto účelu
dosáhlo, nabývati věcných práv i k pozemkům. Podle názoru odvolacíh~. so~du je hledíc na povahu bytového d;u~~tva zcela vyloučeno, aby
SVOJI zreJme Jen na členy omezenou hlaVnI clOnost rozšiřovalo na nečleny. To bylo by v zřejmém rozporu s § 1 stanov a znamenalo by to,
že by družstevní charakter společenského útvaru byl podkopán. Nevadí,
ze ve stanovách není výslovného zákazu rozšiřování činnosti na nečleny
když takové rozšiřování je v rozporu s povahou a účelem družstevníh~
podnikání. To je viděti také z toho, že uvedené vládní nařízení má v § 3
zvláš!ní ustanovení o tom, jak lze rozšiřovati činnost družstev bytových.
Jesthze pak podle § 4, odst. 1, uved. vlád. nař. není dovoleno rozšíření
.hlavní činnosti, nelze se pro platnost takového podle vzpomenutého
předpisu nedovoleného rozšířeni hlavní činnosti' a právních jednání
k němu směřujících dovolávati ani ustanovení § 6 uved. zák. Nebylo
by tedy právní jednání, o něž jde, t. j. prodej družstevního pozemku
nečlenovi, platné ani tehdy, kdyby náleželo k hlavní činosti družstva.
Ale takový prodej pozemků i stavebních nenáleží vůbec k činnosti
družstva. Účelem družstva je, aby 'na!;>ývalo pozemků, stavělo družstevní
domy a pronajímalo v nich byty, nebo aby umožnilo členům nabývání
družstvem vystavěných domků. Proto nemůže v souzeném případě jítí
o žádné podle § 4 uved. vlád. nař. dovolené rozšíření hlavní činnosti
na nečlena, nýbrž jde o činnost, jež je v rozporu s účelem uvedeným
v § I stanov a s § 1 společenstevního zákona. Právní jednání, jímž se
nedovolená činnost družstva provádí a uskutečňuje, nelze se zákonem
uvésti v soulad a je neplatné. Proto prvý soud věc správně posoudil,
když žalobu zamítl. Při tom svém právním názoru nepotřeboval se prvý
soud zabývati ostatními otázkami, jež řešiti by bylo až na druhém místě,
a nemusil tedy doplňovati řízení v o'statních směrech, jak mu to bylo
uloženo zrušovacím usnesením odvolacího soudu.
N e j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice, aby o věci dále jednal
a znOvu rozhodl.
Důvody:
Při řešení otázky právní platnosti prodeje pozemku ,č. kat. 89Y2
poz. knihy D. družstvem »S.« žalobci nelze pominouti souvislost tohoto
prodeje s nabytím pozemku č. kat. 92/3 téže pozemkové knihy družstvem od obce D.
Souvislost ta, na niž poukazoval do vola tel liž v žalobě, je též zřejmá
z prokolu o společné schůzi družstva »S.« ze dne 14. srpna 192'1, jakož
i z opisu protokolu o schůzi obecního zastupitelstva v D. ze dne 3,. dubna
1922.
Nelze pochybovati o tom, že uvedené nabytí pozemku č. kat. 92/3
družstvem patří do oprávnění družstva ve smyslu § 1, odst. 2, písm. b)
stanov, že se stalo podle usnesení obecního zastupitelstva v D. na žádost družstva a že bylo schváleno za směnu učiněnou mezi žalobcem
a Václavem K., který žalobci postoupil díl č. 1 na parcele Č. kat. 89.
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Uváděl-li předseda družstva "S.« ve společné schůzi dne 31. čer
vence 1921, že parcelační plány a vyměřeni jsou hoto.vé a ~e dalši j~
ztěžováno obcí a K-em (žalobcem), ktery protestuJe proh povolenr
stavby, a bylo-li potom ve. schůzl obecního zastu~itelstva dne 3. dubna
1922 vyhověno ž á d o S t.1 druzstv:a za odp;odeJ .pozemku č: ka~. ~2
a byl-li schválen odprodej za určltych p~dmrnek, Je z .toho zreJme, z~
se tvrzený prodej pozemku Č. kat. 89/2 zaJobcl s~al dusl:dkem na?yt~
pozemku č . kat. 92/3 družst~em od obce D., a ]'sou obe tatol pravnr
jednání v příčinné SOUVIslostI.
Je-li nabytí pozemku č. kat. 92/3, kryto stanovami družstva a právně
nezávadné, nebylo by rozumného důvodu upí!ati právní platnost souvisícímu s nim právnímu jednání a odpro~ey, pozem~u Č. kal. 89(2,
neboť tímto ojedinělým jednáním družstvo Jeste nevyvlTIulc: čmn~st, J';z
by se příčila duchu jeho stanov.a byl~"V roz~oru s druzstevnrm .~a~
konem. Činnost družstva nebyla lim rozslfena pres meze stanov na ]lny
předmět než jaký je uveden v § 1 stanov, a dovolajel - nečlen - se
v souze~ém případě nestal poclílníkem na hospodářsn:í společen~tev
ním, nýbrž tvrzeným odprodejem pozemku dovolatel! bylo druzstvu
umožněno, že .nabylo stavebního místa pro sta"bu d?mku" Jak tomu nasvědčuje i výkaz výloh o parcelačních a ~tavebntch pianech parcely
č. kat. 92/3, a byla tím tedy podepřena c1'l1nost druzstva podle § 1
stanov.
Posuzuje-li se s vylíčeného hlediska odprod;j pozemku č. ka~. 89/2
dovolateli v souvislosti s nabytím poze.m~u c. ~at. 92/3 druzstv,em;
nelze schváliti právní názor nižších soudu, ze tu slo o, neplatné p:avnr
jednání s hlediska § 1 druž. zák. a § I stanov a že druzstvo tu vyvmulo
nedovolenou činnost.
. Řečený prodej pozemku dovolateli, třebaže nebyl členem družstva;
nebyl by neplatný vzhledem na předpisy §§ 5, 6 vlád. nař. č. 116/193"
Sb. z. a n. Pokud nižší soudy zamítly žalobu z uvedeného dův~du n:platnosti právního jednání družst;'a, s dovolatelem, neposoudIly vee
správně, což právem dovolatel vytyka.
Dovolací soud však nemohl ve věci rozhodnouti, poněvadž skutková
zjištění prvého rozsudku s?udu. prvé stolice byla ~dvoláni~, nap~dena
pro nesprávné hodnocení dukazu a pro r?zpor se SpISy, ~ter.ez~o duvo~y
odvolací soud ve zrušnvacím usnesenr uznal za opravnene, a UlOl11
prvému soudu se jimi obírati a s nimi se vyp~,řádati, čehož ,však nebylo
v napotomním řízení před prvým soudem ~ba~o, a v d~~h,~~ rc;zsudk~
se prvý soud pro jiný právní názor na vee vubec o dnveJ~1 skutkov~
zjištění neoplral. Schází tudíž dovolacímu soudu pro právm pc:s~uzenr
věci správnost skutkových předpokladů, a bylo proto nutno, ZruSIl! rozsudky nižších soudů a věc vrátiti prvému soudu (§ 510 c. r. s.! k. provedení tdho co mu uložil odvolací soud ve zrušovaclm usnesem ze dne
8. ledna 1938, č. j. Co Vll 292/37-19, a k novému rozhodnutí.
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Postoupený dlužník jest i po oznámení postupu (§ 1395 obě. zák.)
proti postupiteli po včasněm a řádném oznámeni
vad nároky ze správy pro vady, které mu vznikly před postupem proti
postupiteli.
Dojde-li mezi postupitelem a postoupeným dlužníkem k mimosoudnimu vyřlzení uvedených námitek a důsledkem toho k snížení trhové
ceny nebo k zrušení smlouvy (§ 932 obě. zák.), může postoupený dlužník snížení nebo zánik postoupené pohledávky namítati i vůči postupn/kovi, avšak jen tehdy, souhlasil-li s takovýmti vyřízením i postupník,
nebo dokáže-li ve sporu vedeném postupnikem o zaplaceni postoupené
pohledávky přípustnost a odůvodněnost námitek a nároků, jež vůči poshtpiteli uplatnil a které byly vyřlzeny snÍženim trhové ceny nebo zrušenim smlouvy.
oprávněn uplatňovati

ve smyslu hořejškh vývodů je Dlllže s úspěchem uplatňovati nadále jen
proti postupníkovi jako vlastnímu oprávněnému z pohledávky. Měl tudíž
žalovaný, jakmile mu byl (14. června 19'35) oznámen postup, smlouvati
se o vrácení zboži jen s postupníkem a vrátiti je, měl-li na ně vůbec
nárok, pouze postupnikovi (po I?~ípadě, měl-li důvodť pr.o nějaké pochybnosti, mohl kupni cenu SIOZltJ podle § 1425 obc. zak k soudu);
neměl však práva smlouvati se a vraceti zboží postupitelce firmě E.,
neboť ta v té době již neměla vůbec žádná práva k postoupené pohledávce, ježto všecka její práva byla v té době Už převedena na postupníka. Co tudíž žalovaný smluvil s postupitelkou E. a co jí plnil, je vůči
postupníkovi, t. j. Diskontnímu družstvu a jeho právnímu nástupCi žalobci, - naprosto bezvýznamné a nemůže jim býti proti zažalované
pohledávce namítáno. Prvý soud tudíž nesprávně vyložil zákon a musilo
proto býti odvolání vyhověno.
Ne j vy Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové
rozhodnutí.

(Rozh. ze dne 17. ledna 1939, Rv I 2'614/38.)
D ů vod y:
Srov. rozh.

č.

3890, 7196, 15763 Sb. n. s.

žalovaný koupil od firmy E. zboží. Pohledávka za ně byla 14. června
1935 postoupena »Diskontnímu družstvu v P.« a to postoupilo opět·
pohledávku ve zbytku 1.949 Kč dne 22. července 1936 žalobci Lvovi K.,
jenž se domáhá jejího zaplacení na žalovaném. Žalovaný namítl, že na
dopis oznamující postup jmenovanému družstvu odpověděl, že vrátí část
zboží,které mu nevyhovuje a jehož se postoupená pohledávka týkala,
že pak skutečně firmu E. navštívil a v dohodě s jejím majitelem vrátil
část zboží, za něž mu firma dala 19. října 1935 dobropis na 1.335 Kč.
Žalobce naproti tomu přednesl mimo jiné, že žalovaný nebyl po oznámení postupu oprávněn vrátiti zboží postupitele. S o udp r v é s t o1 i c e uznal podle žaloby jen co do částky 614 Kč 50 h s přís!.,kdežto .
do co částky 1.335 Kč s přís!. zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d
k odvolání žalobcovu uznal podle žaloby i co do částky 1.336 Kč s přis!.
Dů vo d y: Je řešiti otázku, zda žalovaný jako postoupený dlužník může
s úspěchem proti žalobci jako poslupníkovi uplatňovati dobropis
1.335 Kč, který dostal od postupitele potom, kdy mu byl postup pohledávky oznámen. Prvý soud odpověděl na uvedenou otázku kladně, odvolací soud však jeho názor neschvaluje. Význam postupu záleží v tom,
že se mění osoba věřitelova tak, že misto dosavadního věřitele nastoupí
nový věřitel, aniž se nějak změní pohledávka resp. dluh. Nový věřitel
nastupuje tu na místě dosavadního ja'ko jeho právní nástupce a proto
nabývá jen tolik práv, kolik jich měl jeho předchůdce. Z uvedených
obecných právních zásad (§§ 1392, 1394 obč. zák) vyplývají pak logicky
zásady 'další, zejména že dlužník, jakmile mu byl oznámen postup, musí
poklMati za svého věřitele jen postupníka (§§ 139'5, 1396 obč.zák),
nesmí postupiteli ani plniti ani se s ním smlouvati jakýmkoliv způsobem
dotýkajícím se práv postupníkových. Rovněž z toho plyne, že dlužníkovi
sice zůstala zachována všecka práva, která měl proti postupiteli, ale

Z ustanovení §§ 1395, 1396 obč. zák. vyplývá, že postoupený dlužník
dolkud nemá vědomosti o postupu, vyrovnati se s postupitelem
o postoupené pohledávce s účinkem i proti postupníkovi a právní poměr,
z něhož vznikla postoupená pohledávka, jakkoli upraviti, ba i vzájemnou
dohodou zrušiti. Avšak i tenkrát, když mu byl postup oznámen, jest
oprávněn činiti námitky proti postoupené pohledávce. K takovým námitkám naležejí nepochybně i námitky postoupeného dlužníka ze Správy
nebo námitka, že smlouva nebyla splněna, ježto byla dodána jiná věc
(aliud). Tyto námitky postoupeného dlužníka nejsou postupem pohledávky dotčeny a příslušejí dlužníku i vůči postupníkovi. Jde o to, zda
postoupený dlužník může uplatniti právě uvedené námilky a nároky
z nich plynoucí též p o o zná m e n í p o s tup u vůči P o s tup i -,
tel i, a zda tudíž vůči postupiteli může vytýkati vady, domáhati se na
něm snížení trhové ceny nebo zrušení trhové smlouvy pro vadnost koupené věci, jemu vrátiti vadnou věc nebo dodanou jinou věc (ali~d) a
účinně namítati proti nároku postupníka na zaplacení postoupene pohledávky z trhové smlouvy, že postoupená pohledávka následkem námitek uplatněných vůči postupiteli zanikla úplně nebo částečně nebo že
vůbec nevznikla.
Vady věci má kupitel i po oznámení postupu oznámiti z á s a dně
prodateli věci (rozh. č. 3800 Sb. n. s.), ovšem jest i postupník oprávněn
k přijetí oznámení vad ze správy, které vznikly proti postupiteli před
postupem (rozh. Č. 15763 Sb. n. s.). Oprávnění oznámiti vady vůči
poslupiteli vyplývá i z úvahy, že jen pro datel nebo odevzdatel věci bývá
o věci tak informován, aby mohl posouditi oprávněnost výtky vad; a on
je, žádá-li kupite! o opravu nebo doplnění toho, čeho se nedostává: s .to,
aby této žádosti, je-li odůvodněna, vyhově!. Uvedené úvahy platJ vsak
také tehdy, když kupitel žádá pro vadnost věci snížení trhové ceny nebo
může,
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když se domáhá zrušení smlouvy. Nutno proto miti za to, že postoupený
dlužník může i po oznámení postupu vůči postupiteli po včasném a
řádném oznámení vad uplatniti nároky ze správy pro vady, které; mu
vznikly proti postupiteli před postupem. Dojde-Ii však mezi postupitelem a postoupeným dlužníkem k mimosoudnímu vyřízení dotčených
námitek a důsledkem toho k snížení trhové ceny nebo k úplnému zrušení
smlouvy, může postoupený dlužník namítati snížení nebo úplny zánik
postoupené pohledávky i vůči postupníkovi jen tenkráte, jestliže s takovýmto vyřízením souhlasil i postupník nebo dokáže-Ii se ve sporu vůči
postupnílwvi přípustnost a odůvodněnost námitek á nároků, jež vůči
postupiteli uplatnil a které byly vyřízeny snížením trhové ceny nebo
mylným zrušením smlouvy. Dokáže-Ii se, že tu byly zákonné předpo
klady pro uplatnění nároků ze správy nebo pro dodáni jiné věci (aliud)
a že bylo snížení ceny nebo úplné zrušení smlouvy odůvodněno, musí
postupník strpěti úpravu takových námitek a nároků, k níž došlo mezi
postupitelem a postoupeným dlužníkem, třebaže k onomu uplatnění
nároků a k jejich vyřízení došlo teprve po oznámení postupu.
Žalovaný namítal, 'že vrátil postupitelce, firmě E., zboží, jež nebylo
jeho a nevyhovovalo objednávce, že postupitelka jeho námitky uznala
a že mu dne 19. října 1935 za vrácené zboží připsala částku 1.335 Kč
k dobru. Žalobce tomu odporoval mimo jiné i proto, že žalovaný nebyl
oprávněn, aby po oznámeném postupu vrátil zboží postupiteli. Bylo
tudíž povinností soudu, aby vhodným způsobem působil k tomu, aby
byly učiněny skutkové údaje, jež jsod rozhodující pro posouzení, zda se
vrácení zboží stalo podle toho, co hylo uvedeno, důvodně, poněvadž
šlo buď o vadnost zhoží, odůvodňující zrušení smlouvy, nebo o jíné
zboží, než bylo objednáno (aliud), aby o nich byly nabídnuty důkazy,
a aby z nich zjistil rozhodující skutkové okolnosti. Ježto se tak nestalo,
je řízení kusé a bylo tudíž rozhodnoutí, jak se stalo.
čís.

17184.

Předpis § 1001, prvé věty, obČ. zák., že dlužní úpis jest plným diikazem o zápiijčce a jejich modalitách, pozbyl pro oblast proceSního
práva významu zavedením civilního řádu soudního (zákonem č. 113/
1895 ř. z.).
Priivodnost dlužního úpisu, nemá-li povahu veřejné listiny, jest posuzovati podle § 294 c. ř. s.; je-Ii vnitřttí pravdivost dlužního úpisu
popřena, musí býti zkonmána jinými prostředky.

(Rozh. ze dne 17. ledna 1939, Rv II 547/38.)
Ve sporu, v

němž se žalobkyně
z důvodu zápůjčky,

domáhala na žalované zaplacení
namítla žalovaná, že podle dlužního úpisu nebyla zapůjčítelkou žalobkyně, nýbrž její otec Josef T.
Niž š í s o Ll d Y uznaly podle žaloby; ndvolací soud uvedl k otázce
31.000 K s

přís!.
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v právní větě vytčené, v d ťt vod ech: Dlužní úpisy, kterých se žalovaná dovolává, nejsou konstitutivním důkazem o tom, kdo zápůjčku poskytl, nýbrž jen dokladem o zápůjčce, jehož znění nevylučuje, že zápůjčka - reál,;í sn:louv~ -:- byla, skutečně poskytnu!a a ~jednána mezi
jinymi osobamI, nez ktere JSou v UpISU uvedeny. By-II tUdIZ uveden jako
zapůjčítel pen~z žalobkynin ,otec Josef T;, nevyh~čuje to možnost a
důkaz o tom, ze vpravde zapujčIla pemze zalobkyne sama.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Předpis § 1001 obč. zák., jehož se
větě ustanovuje, že dlužní úpis, který

dovolává žalovaná a který v prvé
má náležitosti tam uvedené, jest
plným důkazem o, zápůj~ce a Jich n;odalitách, pozb~1 pro ob}ast 1'.rocesního práva sveho puvodmho vyznamu zavede mm clVllmho radu
soudního (zákonem ze dne 1. srpna 189'5, č, 113 ř. z.),! který opustiv
t. zv. zákonnou theorii průvodní dřívějšího obecného řádu soudního (josefínského) dal v §§ 272 a 488 průchod zásadě volného hodnoceni dů"
kazů. Průvodnost dlužního úpisu, který nemá povahu veřejné listiny
(§§ 292 až 293 c. c. s.), jest tudíž nyní posuzovati jako u každé jiné
soukromé listiny podle § 294 c. ř. s.; podl~ právě uvedeného ustanovení
podávají tyto listiny, jsou-Iii podepsány vydateh, úplný důkaz o tom,
že pocházejí od vydatele, avšak vnitřní pravdivost projevu, je-Ii ve sporu
popřena, musí býti zkoumána jinými prostředky a může býti jimi po
případě i vyvrácena.
.
I když proto v souzené věci jest v dlužním úpisu ze dne 1. července
1931 uveden a podepsán jako věřítel Josef T., nevadí to, aby nižší
soudy, zhodnotivše výsledky všech provedených důkazu, dospěly k pře
svědčení, že skutečnou věřitelkou je žalobkyně.
čís.

17185.

Pojem motorového vozidla (zák. č. 81/1935 Sb. z. a n.).
O provoz motorového vozidla jde i tehdy, když sice ani nepracuje
zdroj jeho motorické síly, ani nijak se vozidlo nepohybuje, ale ze všech
okolnosti jeho stavu, v jakém je právě vozidlo na místech vytčených
v § 45, odst. 1, uved. zák., je zřejmé, že je vozidlo přimo buď již při
praveno, anebo připravováno k tomu, aby bylo uvedeno do výkonu své
činnosti (funkce) jakožto motorové vozidlo ve smyslu § 1 uved. zák.,
anebo že byvši ve výkonu této své činnosti zařaděno jako samostatné
motorové vozidlo do dopravního provozu na místech uvedených v § 45,
odst. 1, uved. zák., tuto činnost na oněch místech ještě neskončilo, nýbrž
zůstává takovou složkou v celkovém dopravním provozu na oněch místech jako motorové vozidlo, že na ně jako na motorové vozidlo musí
míti ostatní uživatelé míst určených pro obecnou dopravu náležitý zřetel
připravidelriém Jejich užívání; v tomto provozu je dotud, dokud nebylo
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z něho v~~a~ěno. vhodným a místu, ~asu, jakož i jiným možným okoln?stem p?,"1eteny~ zp~sobe"! (l!a l'~. takovým postavením mimo pravidelnou Jlzdni drabu, ze nem prekažkou pravidelné obecné dopravě a
že pti nf není tteba míti na ně zřetel).
Za uvedených předpokladů může býti i stojící motorové vozidlo
v provozu a může jití o sttet provozů motorových vozidel ve smyslu
§.48, odst. 1, uved. zák., narazilo-li na ně jiné jedoucí motorové vozidlo.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1939, Rv I 373/38.)

straně byly nastaly okolnosti, pro které nastává odpovědnost za výsledek nehledíc na zavínění. Ježto však ze zjištěných skutečností plyne,
že žalobce srážku ani částečně nezavinil, ani že tu nebylo dotčených
okolností, nýbrž že srážka byla způsobena jedině smykem autobusu, za
který odpovídají žalovaní, jest žalobce co do srážky motorových Vozidel prost veskeré odpovědnosti podle automobilového zákona a má
postavení majitele jiného nemotorového vozidla na silnici stojícího, na
které by byl autobus následkem smyku najel.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl co do otázky,
o niž jde, v
důvodech:

Dne 20. prosince 1935 zastavil žalobce své nákladní auto na levé

straně ~ilnice ve .~~ěru své jízdy tak, že vzdálenost od levých jeho kol
k Okrajl s!lmce clmla 2.60 m, a to proto, že před ním na téže straně
sllmce havarovalo jiné nákladní auto, s jehož řidičem se žalobce do-

mlouval o ~os~y:~n~tí pomoci: Za této .situa~e na silnici žalovaný řidič
aut~b~su ~aleZeJ1clho v:ast~lcky .druhemu zalovanému, jeda po téže

S!lmCl za zalo?cem, chte! predJeh ·úo prava auto žalobcovo stojící na

s!ln~cl,. strhl P;l tom,. ve sn~e. vyhnouti se motocyklistovi jedoucímu

spravne po sve strane z opacne strany, autobl<~ tak že dostal na zledovatělé kluzké silnici smyk, a tím došlo nárazem j~doucího autobusu
na stojící motorové vozidlo žalobcovo k věcné škodě žalobcově. Tvrdě
ž: srážku m?to;ových yozidel ~ayinil žalovaný říd!č, za nějž jest odpo~
veden druhy zalovany, domaha se na obou zalovaných zaplacení
12.973 Kč 50 h s přís!. S o udp r v é s t o líc e uznal žalobní nárok
po právu a uvedl v otázce v právní větě vytčené v d ů vod ech:
V souzené věci jde o střet dvou provozů motorových vozidel. Nákladní
automobil žalobcův v.době nehody sice stál, avšak přerušení jízdy se
stalo Jen proto, aby zal obce pomohl Rudolfu B. vytáhnouti jeho auto
z příkopu; tím však nebyl přerušen provoz žalobcova vozidla neboť
žalobcova jízda ukončena nebyla. Soud proto posuzuje případ,' o nějž
jde, hledíc na ustanovení § 48 zák. č.81/19J5, Sb. z. a n. podle občan~
ského práva, a to podle ustanovení §§ 1925 a násl. obč. zák. O d v o _
I a c í s o u d potvrdil napadený mezitimn! rozsudek a v otázce o niž
tu jde, uvedl v d ů vod ech: Událost, z níž vzešla žalobci 'skoda
o jejíž náhradu žaluje, nutno vyvozovati ze smyku autobusu na kluzké
vozovce, tedy z vnitřní náhody, která má svůj původ v povaze a ve
zvláštním způsobu činnosti motorového vozidla. Nelze proto podle § 47
uved. zák. vyloučiti v souzeném případě odpovědnost žalovaných. Ustanovení § 48 uved. zák. tu nelze užíti, neboť tento předpis předpokládá,
že nároky na náhradu škody vzešly z určité události tomu, kdo by byl
po~le onoh0.zák?na odpověden. To. zn~mená, že by i žalobce musil býti
cmen ?dpove~nym 'po~le automobll?veho zak?na za následky srážky,
z ktere Jest zalobm narok vyvozovan. NestaČ! proto,že žalobce jako
majitel a řidič nákladního automobilu zásadně odpovídá podle automobilového zákona, nýbrž jaho odpovědnost musí býti splněna v konkretním případě a vyplývati z určité události. Tomu by tak bylo, kdyby
byl žalobce srážku sám zavinil neb spolu zavinil, nebo kdyby na jeho

Stran odpovědnosti žalovaných za škodu na motorovém vozidle žalobcově bylo uvážití, zda jde o nárok na náhradu škody, která byla
způsobena s tře tnu tím pro voz ů mot o r o v Ý c h voz i d e I,
patřících dvěma osobám za jejich provoz odpovědným, některé z těchto
osob (§ 48, odsl. 1, zák. č. 81/1935 Sb. z. a n.), anebo O' nárok o náhradu
§kody způsobené jen provozem motorového vozidla ž a lov a n Ý c h
osobě, která sama není odpo,vědna z provozu jízdy motorovým vozidlem
{§ 45 uved. zák.). Byla-li totiž při nárazu motorového. vozidla žalova-.
ných na motorové vozidlo žalobcovo v provozu obě motorová vozidla,
posuzuje se nárok na náhradu škody, kterou ntrpěl na svém vozidle
žalobce jakožto osoba, která by byla z téže události podle zákona
byl-Ii
automobil vpTovozu, pak by žalobce nebylo lze pokládati za osobu odpovědnoú z provozu jízdy motorovým vozídlem podle § 45 uved. zák. a
mohl by požadovati na.dovolatelích, kteří jako osoby odpovědné za
provoz jízdy svým motorovým vozidlem zásadně odpovídají za škodu
způsobenou tímto provozem, náhradu škodu podle §§ 45, a 45 řeč. zák.
Provozem motorového vozidla ve smyslu § 45, odsl. 1, a § 48 zák.
,č. 81/1935 Sb. z. a n. se rozumí každý takový stav vozi.dla uváděného
do pohybu motorickou silou a pohybujícího se po zemi, avšak nikoliv
na kolejnicích (§ 1 zák.), kterým se bezprostředně připravuje nebo již
uskutečňuje po případě udržuje a to po celou dobu od započetí
provozu až do jeho skončení - výkon jeho funkce jakožto samostatného
vozidla druhu naznačeného v řečeném ustanovení § 1 zákona. Zákon
při tom neomezuje pojem provozu ani na výkonu motorového vozidla
způsobené právě jen jeho motorickou silon, ani na jeho pohyb v terénu
přivoděný snad jinou živelní silou, v kterýchžto případech jest nepochybně vozidlo v uvedeném výkonu své funkce, tudíž v provozu; za to
však právě v souvislosti s tímto zákonným znakem skutkové podstaty,
kterou se posuzovati podle ustanovení zákona o jízně motorovými VQzidly, pojal do ustanovení § 45, odst. 1, důležité okolnosti místa, na
kterém 'se provoz motorového vozidla v případech;' které je posuzovati
podle tohoto zákona, musí díti, totiž na místech veřejných, nebo místech
třetím osobám přístupných, nebo mimo tato mí,sta, užívá-li se pozemku
Č. 81/19'35 Sb. z. a n. odpovědna,. podle občanského práva, kdežto
při tom v provozu jen automobil žalovaných, ale nebyl-li žalobcův
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neoprávněně k jízdě motorového vozidla. Dotčené ustanovení uvedené
s eoj~1em ~rovozu v těsnou souvislost má proto zajisté význam i pro
u;cem sameho pOj~U provozu ~otorového vozidla ve smyslu tohoto
zako.na. Podle toho ,Ide. o provoz tehdy, když sice právě ani nepracuje

!.

zdrOJ jeho motoncke sIly, anI se JInak vOZIdlo nepohybuje, ale ze všech
okolností jeho stav.u, v jak,ér:' prá;,ě .vozidl? je na místech určených
v § 45, odst. 1, ,::~k., je ~rejme, ze je vozIdlo přímo bud'to již při
praveno, anebo pnpravovano k tomu, aby bylo uvedeno do výkonu
~vé fu~kce j~kožto l;lOtoro.vé vozidlo ve smyslu § 1 uved. zák., anebo
ze byvsI u vykonu teto sve funkce zařaděno jako samostatné motorové
v?zidlo do dopravního provozu na místech uvedených v § 45, odst. 1,
zakona, tuto funkci na těchto místech ještě neskončilo, nýbrž zůstává
takovou .složkou v ~elkovén; dopravním pr~vozu na těchto místech jako
motorove vOZIdlo, ze na ne pko moto rove vozidlo i ostatní uživatelé
t~chto vpr? ?be.cn?~ dopravu určených míst musejí míti při pravidelném
JIch, UZlvanI nalezl'ty zretel: v tomto provozu je dotud, dokud nebylo
z neho vyřaděno vhodným a místu, času, jakož i jiným možným okolnostem přiměřeným způsobem (na Rř. takovým postavením vozidla mimo
pravidelnou jízdní dráhu, že není 'vůbec překážkou pravidelné obecné
dopravě a že při ni není třeba na ně míti zřetel a pod.);
. Není-Ii stran motorového vozidla uvedeného' do provozu na místech
jmenovaných v § 45, odst. 1, uved. zák. učiněno takové vhodné z dop;avníh? provozu je vyřazující opatřeni, třeba míti za to, že se z~počatý
vyk?n. Jeho funkce jako motorového vozidla neskončil, nýbrž že se
udrzuje. Pokud pak takto udržovaný jeho stav - tudíž ve smyslu zákona provoz motorového vozidla - je aspoň jednou ze složek, pro které
d~šl0 ke ško~n<'v události, a je !udíž v příčinné souvislosti s ní, je nutno
mlÍ! za to, ze skoda byla zpusobena pro voz e m motorového vozidla, po, případě, jsou-Ii v příčinné souvislosti se škodnou událostí
provozy více motorových vozidel, byla škoda zpusobena tím, že došlo
ke střetu provozů motorových vozidel mezi sebou.
Podle toho, co bylo právě uvedeno, byla v provozu na veřejné silnici
motorová vozidla obou sporných stran: o automobilu žalovaných, který
po silnici jel, je to nepochybné; automobil žalobcův provoz jízdou na
veřejné silnici před tím započatý v okamžiku srážky s automobilem žalovaných neskončil, ale jej udržoval, byv zastaven z jízdní dráze veřejné
silnice výše uvedeným způsobem tak, že jej musil automobil žalovaných
objeti do pfiťva, stejně jako kdyby na př. v tom místě pomalu jel. Nárazem jedoucího automobilu žalovaných na automobil žalobcův, stojící
v jízdní dráze došlo tudíž k střetu provozů motorových vozidel mezi
sebou a nárok na náhradu škodu žalobci při tom vzešlé je .proto podlé
ustanovení § 48, odst. I, zák. č. 81/1936 Sb. z. a n. posuzovati podle
ustanovení občanského zákona, tedy podle předpisů §§ 1295 a násl.
obč. zák. žalobci bylo proto dokázati řidíči jedoucího motorového vozidla zavinění na škodné událostí, tedy dokázati, že opominul náležité
péče a pozornosti, kterou na nám jako na odborníku nutno požadovati
ve zvýšené míře (§ 1299 obč. zák.).
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Je-li v Ý c h o v a dítěte svěřena jiné osobě (matce), stačí k odnětí
otcovské moci podle § 177 v~bč. zák., když ~~želský ot~c úmyslně nebvo
z nfdbalosti neplnil po delsl dobu svou v Y Z I V o v a c I povmnost, ackoliv byl s to, aby ji plnil.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1939', R I 1439/38.)
Nezletilý Petr L., narozený z vmanželství Bedříc~a a Jany: L., jež ,bylo
nejprve rozvedeno od stolu a loze a potom rozlo!;'ceno z .Vllly: Bedncha
L zůstal podle dohody ze dne 19. cerVence 19~5, schvalene opatrovn;~kým soudem, ve výchově a. výži~ě u ~v~ ,matky a o~e~lv s~ zavázal
platiti na výživné pro jmenovane manzelske dlle 100 Kč meslcne. Tvrdlc,
že otec dítěte trvale zanedbává výživu a výchovu dítěte a že od 1. ledna
1936 ničím nepřispěl na úhradu výživného, ač mohl a by'l s to, aby tak
učinil navrhla matka dítěte Jana L. a kolisní opatrovník dítěte, aby byla
Bedři~hu L. Podle § 177 obč. zák. odňata na vždy otcovská 1110C nad
nezl. Petrem L. Otec dítěte namítl, že nemůže platiti výživné, že je vša~
ochoten vzíti dítě k sobě do vlastní výchovy a výživy. S o udp rve
s t o I i c e vyhověl návrhu s tím, že po právní moci jeho usnesení bude
ustanoven nezl. Petru L. poručník. Rek u r s II í s o u d k rekursu
manželského otce zamitl návrh. D ů vod y: Odnětí otcovské moci, jak
je má na mysli § 177 obč. zák., není podle .smyslu řeč,,-n~ho ~ákonného
předpisu určeno k tOI~U, a~y byl ~t~c t:es~a~ za nepln;?1 svych pOVIllno stí vůči svému manzelskemu dltelt, nybrz Jest jeho ucelem, aby byly
~hráněny zájmy a prospěch dítěte. Z uvedeného pojetí vzpomenutéh?
zákonného předpisu měl vyjíti prvý soud a u~ážiti, zda l~oU v sou:,:ne
věci splněny podmínky pro .n.avrh~v~ne odneh otc?~ske mocI ste~o
vateli. V podstatě lze vyslovllt odneh mocI ot;:ovske jen tehdy, 'prol;:
vuje-li se činnost nebo nečinnost otcova ~: zr~telen:. na jeho nezlehl:
dítě v takové konkretní podobě, která na dlte ma nepnzmvy vÍl v, a kdyz
by tento vliv byl odnětím otcovské moci odstraněn. V souzené věci
nejde o to, aby bylo otci znemožněno působi,ti na výchovu dítěte, neboť
výchova dítěte byla již dříve soudním rozhodnutím přenesena. na matk~,
nýbrž navrhovatelům šlo o odnětí otcovské moci stěžovateÍl proto, ze
již od ledna 1936 ničím nepřispěl na úhradu výživného pro nezl. Petra
L., ač mohl a může tak učiniti. V tomto stěžovatelově jednání bylo by
spatřovati zanedbávání otcovské moci, nestačí vš"k samo o sobě k odnětí otcovské moci neboť zbavením otce moci otcovské by nebyla odstraněna jeho nedbalost v placení vfživ~~ho .. Zákon :tává prostřed~y
k donucení nedbalého otce, aby plahl vyzlvne: takovym donucovaClm
prostředkem však není zákonná ínstituce zbavení otcovské moct ve
smyslu shora uvedeného zákonného předpisu. Kdyby byl stěžovatel zbaven otcovské moci, bylo by pak nutno us;anoviti je~o ~ezletiIému sy.nu
zákonného zástupce; na tohoto zástupce vsak nelze prenestI s ?tce povm-<
nost platiti výživné, takže zbave~ím stěžo;,atele o~eo~ské mocI nebyla '~y
jeho tvrzená nedbalost odstranena. Nema-Í1 nedoaly otec tolIk smyslU
4'
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plnění vyživovací povinnosti vůči svému vlastnímu dítěti, které se
nemůže samo vyživovati, nedosáhne se u otce vědomí této povinnosti
ani zbavením otcovské moci. Z toho plyne, že prvý soud neprávem stě
žovatele zbavil otcovské moci, takže rekursní soud vyhověl rekursu a
napadené usnesení změnil, jak svrchu uvedeno.

pro

N e j vy Š š í s o u d uložil rekurs ním u soudu, aby znovu rozhodl
o rekursu.

D

ů

vod y:

Rekursní soud změniv usnesení prvého soudu, zamítl návrh na zbaveni moci otcovské, maje za to, že v souzeném případě dítě zanedbáváním otcovských povinností se strany manželského otce neutrpělo újmy,
a že proto nelze otci odníti moc otcovskou, ježto smysl § 177 obč. zák.
není ten, aby otec byl potrestán pro nesplnění svých povinností vůči
dítěti, nýbrž jenom aby, bude-Ii toho třeba, byly chráněny zájmy dítěte.
S názorem rekursního soudu nelze v této všeobecnosti souhlasiti.
Podle § 177 obč. zák. pozbývá ·tec otcovské rr.oci navždy, zanedbává-Ii zcela výživu a výchovu svého dítěte.
O zanedbávání výchovy Ovšem nemůže býti řeč, nemá-Ii otec beztak
vlivu na výchovu děti, když je celá výchova svěřena matce, takže Se
otec O ní vůbec nemusí starati. V takovém případě však stačí k odnětí
otcovské moci, zanedbává-Ii otec zcela výživu dítěte, t. j. nedbal-li po
delší dobu své vyživovací povinnosti, a to buď úmyslně, anebo z nedbalosti, ačkoli by jinak byl s to, aby plnil vyživovací povinnost.
O tento skutkový předpoklad jde právě v souzené věci, neboť otec
ve svém rekursu tvrdí, že nebyl s to, aby sehnal prostředky ke své
vlastní výživě. Bude proto na rekursním soudě, aby zkoumal, zda manželský otec, který nepopírá, že od I. ledna 1936 výživného na dítě neplatil, tak neučinil bez vlastní viny, pouze pro nedostatek hmotných
prostředktl, anebo ze zlé vůle po případě z nedbalosti. Při tom musí
zejména uvažovati o tom, zda provedené di'tkazy stačí k posouzeni
otázky možného zavinění otcova, či zda jest poliebí řízení doplniti zejména provedením důkaz II otcem v rekursu navržených.
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Jde o zmatek podle § 477 Č. 4 c. ř. s., jestliže odvolací soud bez zachování postupu podle § 160, odst. 2, c. ř. s. jednal a rozhodlo odvolání v době, kdy právní zástupce dovolatelův zemřel a strana si do té
doby nezřídila sama jiného právního zástupce; nerozhoduje ani, že
právní zástupce ustanovil před svou smrtí sUbstituta, ani že se strana
nepostarala včas o zř.fzení nového zástupce.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1939, Rv I 1462/3,8.)
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Právní zástupce žalované Dr. Josef T., advokát v P., který podal
odvolání proti rozsudku soudu prvé ~.toli~e, jímž byla p~vol~na :ozlu.ka
manželství z viny žalované, před nan~el1ll11 od;o[a~lho ~s,tmho Jedn~nl
dne 2. května 1937 zemřel. K odvolaclmu ustnr11lU ]ednanr se dostavrla
žalovaná bez advokáta. O d vol a c í s o u d jednal a rozhodl o odvolání, potvrdiv napadený rozsudek.
N e j v y Š š í s o II d zrušil k dovolání žal~vané napadený ;ozsudek
i s předchozím řízením, počínajíc dnem 2. kvetna 1937, a ulozll odvolacímu soudu, aby dále podle zakona ]ednal.

D ů vod y:
Podle § 160, odst. 1, c. ř. s. se přer":ší ři3'ení, zemře-Ii, advok~t n~
které strany, a to ježto jde o velící před~ls, ]!z .ex. kge, ~m~ se vJ;zaduje
vědomost soudu neb strany samé o 'U'i11rtr ]eJ1ho pravnrho zastupce
(srov. Neumannův Kom,entář k ~. ř. s. u § 1.60 c. ř. ~., str. 742). !,r~
přerušení sporu podle § 160 c. r. s. je bez vyznamu, ze byl zemrelem:,
advokátu ustanoven dekretem advokátní komory podle § 28 h) adv. r.
substitut neboť takový dekret nenehrazllje procesní plnou moc, kterou
strana d~la svému zvolenému zmocněnci (srov. rozh. č. 11217,. 1242~,
16527 Sb. n. s.). Rovněž je bez významu, že si
T. ustanovil podle
§ 31, odst. 2, c. ř. s. substituta Dr. Ericha J., ,lezlO ~ub~trtutov0..u .smrtl
za.nikla jeho procesní plná moc (§ 1022 obč. ""k.) a tun I zmocnenr Jeho
substituta.
Žalovaná právem tudíž vytýká nap~denému rozsudku zm~tečnost
poclle§ 477 č. 4 c. ř. s., když odvolacl so":d prah. ustano~enr § :60
c. ř. s. jednal a rozhodl o odvolání, aČ SI zalovalMI nezvolila noveho
právního zástupce a ani žalobce nepostupoval podle § 160, odst. 2,
c. ř. s. Uvedeným postupem bylo totiž hlo;,ané nezáko~ným .po~tllpem
(porušením předpisu § 160 c. ř. s.) zabraneno, aby sv~m pravntm zastupcem jednala př~d. oclv~lacím soud~m,. a n~p~deny rO,zsudek, byl
vydán v řízení zmatecnem a lest tedy I sam zmatecny (§ 477 c. 4 c. r. s.).

!Jr.

J:

Pro posouzen,í uV,ede?é ~mat~č~os!i
~ez ,v5r.zn~mu, žoe se žalovaná,
byvši o odvolaclm ustnrm ]eclna~1 at ]lZ ]akymKolrv zpu,sobem vyro.zuměna dostavila sama k odvolaclmu roku, ]ezto mohla pred odvolaclm
soude~ jednati jen právním zástupcem (§ 27 c; ř. s.). Ani mo!nos}, že
se snad žalovaná zachovala k obsílce o odvolacul1 roku paslvne a ze se
nepostara včas o ustanovení nového právního zástupce,. nemá na z,matečnost řízení vlivu. Zákon neukládá straně v ustanovem § 160 c. r. s.
ani jinde tuto povinnost; o to, aby nenastaly nežádoucí průtahy, jest
postaráno ustanovením § 160, odst. 2, c. ř. s.
Že by se žalovaná zřekla účasti p~ávního zá~tupce při odvol':.cim
ústním jednání, nebylo, šetřením nařízenym podle S 50.9, odst. 3, c. ~. s.
zjištěno a nebylo tudíž možno provéstí odvolací rok podle § 49'1 c. r. s.
Nezbylo tedy než napadený rozsudek i s předchozím řízením jako
znršiti.
.
'

zmatečný
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Soukromí

zaměstnanci

(zák.

č.

17188.
154/1934 Sb. z. a n.).

Preklusivní šestiměsíční lhůta (§ 40 uved. zák.) neplatí domáhá-Ii
se zaměstnanec na zaměstnavateli nároku na plnění ze služební smlouvy
'
ježto nedošlo k platnému zrušení služební smlouvy výpovědí.
(Rozh. ze dne Hl. ledna 1939, Rv I 1614/38.)
žalobce, který zastával u žalovaného sdružení úřad tajemníka a ~yl
dne 29. října' 1936 vypověděn, se na žalovaném sdružení domáhá zalobou doŠlou soudu dne 20. října 1937, že služební poměr trvá a že
žalované sdružení je povinno zaplatiti žalobci 67.090 Kč s přís!. Niž š í
s o u d y zamítly žalobu.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil mipadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
D ů vod y:
Odyolací soud za~ítl žalobcovo o,dvolání jen proto, že v žalobě jest
uplatnen narok, ktereho by se byl zalobce musil na soudě domáhati
v šestíměsíční lhůtě stanovené § 40 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. Dovolání právem vytýká mylnost tohoto právního názoru odvolacího soudu
doličujíc, že v souzeném sporu jde o nárok ze smlouvy služební a nikoÚ
o náhradu za, neodůvodněné předčasné propuštění a že proto neplatí
pro domáhání se žalobního nároku preklusivní lhůta § 40 uvedeného
zákona. Žalobce dovozoval v žalobě a později za ústního jednání před
prvým soudem, že nebyl platně vypověděn, že jeno služební poměr trvá
a že má ze služební smlouvy nárok na částku vymáhanou žalobou.
Z jeh~ přednesu vyplýval tudíž právě opak toho, co předpokládá ustanoveni § 40 zák. ,č. 154/1934 Sb. z. a n., nebot: v žalobě podle přednesu
žalobcova byly uplatňovány nároky z trvající služební smlouvy a nikoU
ze zrušené služební smlouvy. Je-Ii tomu tak, 11elze v souzeném sporu
užíti pro zamítnutí žaloby ustanovení § 40 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.
a jest!iže.odv.olací soud použil řečeného předpisu, posoudil věc mylně'
po pravm strance (srov. rozh. č. 16491 Sb. n. s.). Dovolací soud nemůže
však rozhodnouti ihned ve věci samé, ježto se odvolací soud pro svůj
mylný právní názor neobíral vůbec otázkou, zda žalobcův služební poměr byl platně zrušen, a neučinil potřebná skutková zjištění, podle kterých by o tom mohlo býti dovolacím soudem rozhodnuto. Pro neúplnost
odvolacího řízení musil býti rozsudek odvolacího soudu zrušen podle
§ 35, druhého odstavce, zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. a věc musila býti
vrácena odvolacímu soudu.

čís.
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Zákon o závodních výborech č. 330/1921 Sb. z. a n.
Zrušení závodního výboru z důvodu zastavení činnosti závodu (§ 25,
písm. bl, uved. zák!) nastává již okamžikem zastavení závodu a nikoli
teprve uplynutím jednoho měsíce, vyžaduje se však, aby byla zastavena
činnost výrobní.
Zaměstnance, který je členem závodního výboru, lze platně vypověděti k e dni, kdy byl závodní výbor v podniku žalované již zrušen
zastavením závodu, třebas byla výpověď dána v době, kdy závodní
výbor v podniku žalované ještě trval.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1939, Rv I 3091/38.)
Žalobce, který byl u žalované akciové společnosti zaměstnán od
I, července 19'19 jako úředník a byl členem (předsedou) úřednického
závodního výboru, se na žalované domáhá zaplacení služebního platu
za měsíc duben 1935 ve výši 3.500 Kč, uvMěje, že mu byla dána dne
29. října 1934 neúčinná výpověď ke dni 31. března 1935 bez souhlasu
rozhodčí komise ve smyslu § 22 zá,k. č. 330/19Ql Sb. z. a n. Žalovaná
namítala, že žalobce byl řádně vypověděn, ježto žalovaná zastavila podle
vládního nařízení č. 178/1934 Sb. z. a n. svůj podnik na dobu delší tří
měsíců a podle ustanovení § 8 uved. vlád. nař. počaly plynouti zákonné
lhůty výpovědní již prvním dnem po třech nedělích, počínajíc ode dne,
kdy došlo oznámení příslušným ministerstvům o zamýšleném zastavení
podniku, a to se stalo v nejkrajnějším případě 31. října 1934. S ou d
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu, kdežto o d vol a c í s o u d uznal
podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby dále o věci jednal
a znovu rozhodl.
Důvody:

Žalovaná právem vytýká s hlediska dovolacího důvodu právní mylIlosti podle § 503 č. 4 c. ř. s., že k rozhodnutí o' žalobním nároku nestačil nesporný přednes stran, že se v závodě žalované pracovalo dne
31. října 1934. Podle § 25, písm. bl, zák. č. 330/19Q\ Sb. z. a n. se
závodní výbor zrušuje, zastaví-li závod činnost na dobu delší jednoho
měsíce. Zrušení závodního výboru nastává již okamžikem zastavení
závodu a nikoli teprve uplynutím lhůty jednoho měsíce, jest však třeba,
. aby v závodě byla zastavena činnost výrobní (srov. rozh. ,Č. 3935 Sb.
ll. s.). O to však byl v odvolacím řízení mezi stranami spor. Žalob-ce
tvrdil, že žalovaná nezastavila svůj podnik dne 31. října 193'4, nýbrž
že až do kO'nce roku 1934 provozovala podnik neomezeně a teprve po
novém roce 1935 omezila provoz a že závodní výbor zanikl až dne
I. dubna 1936. Žalovaná však v odvolacím řízeni namítala, že výrobní
činnost byla v jejím závodě zastavena a že v další závodní činnosti šlo
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jen o činnost nevýrobní. Pokud jde tudíž o to, zda v závodě žalované
?-ťlo pokračováno ve .vý;obní činn;:>sti.i po 31. říjnu 1934 nebo po 29.
rílnu 19'34, tvrdIla kazda strana neco Ill1ého a jejich tvrzení se nestala
~.espornými, ani, kdy:ž. za odvolacího řízení přednesly, že se dne 31.
nlna 1934 v zavode zalované f a k t i c k y pracovalo, neboť z toho
prednesu stran nelze seznati, o jakou činnost v závodě žalované šlo.
Vycházel-li od,volac~ soud při právním posouzení z předpokladu, že
podle nesporneho prednesu stran nebyl podnik žalované dne 31. října
19'34 zastaven, učinil tak neprávem, poněvadž prohláš'ení stran u odvolacího soud~ bylo tak ~eurčité, že ~.~bylo mo!no usuzovati na nespor~
nost t~rze.m .st;an. Nem, tu p.rot? zJlsten nezavadný skutkový podklad
pro pr~vm zaver, z~a zav.od~1 vyb?r v J'?dniku žalované byl zrušen již
v dobe, kdy byla zalobcl dana vypoved, Čl zda k zrušení závodniho
výboru došlo teprve dne 1. dubna 1935, jak tvrdil žalobce. Zjištění tohoto skutkového podkladu jest však pro spor důležité, neboť na něm
závisí rozřešení otázky, zda žalovaná firma mohla vypověděti žalobce
bez souhlasu rozhodčí komise podle § 22 zák. č. 330/1921 Sb. z. a n.
Kdyby bylo bývalo k propuštění ~alobcovupotřebí souhlasu rozhodčí
komise podle ~ 22 zák ..~. 330/1921 Sb. z. a ?, byla by výpovčd', jež
by mu byla dana bez jejlho souhlasu, neplatna a žalobce měl by proti
žalované veškerá práva ze služební smlouvy (srov. rozh. Č. 4296 Sb.
n. s)-, K plat~osti výp?vědi ž~lobci, da?é by však stačilo, kdyby výpov.ed byla dan.a ke, dOl, kdy zavodn! vy?or v podniku žalované byl již
zrusen zastaven lm zavodu, trebas sluzebm pomer byl vypovčděn v době
kdy závodní výbor v podniku žalované ještě trval. Ochrana poskytnuti
zaměstnanci ustanovením druhého odstavce' § 22 zák. ·č. DO/1921 Sb.
z. a n. při propuštění čelí tomu, aby byl služební poměr rozvázán za
trvání závodníhO' výboru, nebrání však tomu, aby z2městnanci byla dána
výpověď, kterou se má služební poměr skončiti teprve k době (ke dni)
kdy již závodní výbor nebude trvati vůbec, nehoť takovou výpovědí s;
mkterak neohrožuje řádné vykonávání členské funkce v závodním výboru. Ježto odvolací soud neučinil potřebná skutková zjištění, aby věc
byla p.osouzena podle právních zásad právě vytčených, musil býti napadeny rozsudek podle § 35, odst. 2, zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. zrušen
a věc vrácena odvolacímu soudu, aby po doplnění přednesu stran o tom,
v jaké činnosti bylo v závodě žalované i v říjnu 1934 a v době pozdější
pokračováno, a po zjištění druhu a způsobu této činnosti ve věci znova
rozhsd!. Při tom mu~í odv?lac! soud Hv.ážit,i, že. v souzeném sporu jde
o otazku, zda byla zalobcl dana platne vypoveď, a nikoli o to, zda
lhůta .výpovědní měla býti počítána od jiného dne, než to činila žalovana.
čís.

1719().

Pokud není ustanoveno jinak, platí o účincích přerušení řízeni podle
vlád. nař. č. 199/1938 Sb. z. a n. a pokračování v něm předpisy civilního
řádu soudního (§§ 163 a další c. ř. s.).

Přerušení sporu vyslovené soudem podle § 4 dotč. vlád. nař. nepře
stává zpravidla samo sebou, a to ani odpadnutím důvodu, pro který
nastalo.
(Rozh. ze dne 20. ledna 1939, R I 1557/38.)

Dne 10. září 1938 byla podána na žalovaného Adolfa M., kamenického mistra v O., žaloba o zaplacení 2.156 Kč s přís!. Procesní soud
nařídil teprve dne 5. října 19'38 ústní jednání na den 12. října 1938.
Obeslání k tomuto ústnímu jednání bylo žalovanému doručeno dne ll.
října 1938. Ježto se žalovaný k nlstnímu jednání nedostavil, byl k žalobcovu návrhu dne 12. října 1938 vydán proti žalovanému rozsudek
pro zmeškání, jenž mu byl doručen dne 20. října 19'38. Ježto podle mobilisační vyhlášky konal vojenskou slUžbu od 24. září 1938 do 4. října
1938 a byl tudíž v této době vojenskou osobou v činné službě za branné
pohotovosti státu (§ I, odst. 1, vlád. nař. č. 199/1938 Sb. z. a n.), takže
tu byly podmínky, aby účinky přerušení řízení nastaly dnem 24. září
1938, kdy žalovaný nastoupil činnou službu vojenskou (§ I, odst. 1,
poslední věta, uved. vlád. nař.), podal žalovaní' dne 31. října 19'38
návrh, aby bylo podle § 4 vlád. nař. Č. 199/19G8 Sb. z. a n. vysloveno,
že nastalo přerušení sporu dne 23. září 1938 a že se zrušují rozhodnutí
a opatření vydaná po nastalém přerušení, zejména rozsudek pro zmeškání. S o udp r v é s t o I i ce vyhověl návrhu vysloviv, že dnem 24.
září 19'38 nastalo přerušení sporu, a důsledkem toho zrušil vydaný rozsudek pro zmeškání s tím, že po právní moci jeho usnesení bude naří
zeno nové ústní jednání. Rek u r sní s o u d k žalobcovu rekursu
zamítl návrh žaloveného. D ů vod y: Podle § 1 vlád. nař. ze dne 26.
září 1938 Č. 199 Sb. z. a n. má se řízeni ve sporu přerušiti, jestliže
některá strana jest vojenskou osobu v činné službě za branné pohotovosti státu, při čemž účinky přerušení řízení nastanou dnem, kdy k této
okolnosti u strany došlo. Podle § 5, odst. 2, prvé věty, uved. vlád. nař.
trvá přerušení řízení, dokud nezanikla okolnost, pro kterou nastalo pře
rušení.Účinek přeruš'ení jest pak podle § 163 c. ř. s. ten, že dokud
přerušení trvá, nelze vydávati obsílky k projednání sporu, že obsílky již
dříve snad na dobu po způsobeném přerušení vydané pozbývají své pů
sobnosti, že přestane běh každé lhůty k provedení jakéhokoliv procesního úkonu a že procesní úkony za přerušení vykonané některou stranou
hledíc na zahájenou rozepři nemají právního účinku proti druhé straně.
V souzeném případě nařídil prvý soud ústní jednání ustanovené na 12.
října 1938 teprve dne 5. října 1938, obeslání k tomuto ústnímu jednání
bylo doručeno žalovanému podle zpátečního lístku dne 11. října 1938
a následujícího dne 12. října 1938 byl proti žalovanému, jenž se nedostavil, vydán rozsudek pro zmeškání. Spadají tudíž veškeré tyto uvedené procesní úkony do doby od 5. do 12. října 1938, tudíž do doby,
kdy žalovaný nebyl již vojenskou osobou v činné slu~bě, a proto nelze
v souzené věci užíti předpisu vzpomenutého vládního nařízení O pře
rušeni řízení, neboť to, že žalovaný až do 4. října 1938 konal důsledkem
mobilisace vojenskou službu, nemělo škodlivého účinku na vedení souzené rozepře. Z ustanovení § 4 uved. vlád. nař., že se přeruš'ení nevzta-
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h;>je ~a takové procesní úkony, které mohou obstáti bez újmy stran, je
zrejme, že důvodem přerušení podle řečeného vládního nařízení jest
o~,,;va,. že nepříto,?nost ~tran způsob,ená vot~nskou službou mohla by
mlŤl vhv na vedeni rozepre v nepros pech nepntomné strany. Bylo proto
stížnosti vyhověno, jak se stalo.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice.

59

Ne j vy š. š í s o u d se usnesl podle § 47 j. n. na oznámení okresního soudu v Jičíně o Jeho záporném sporu s okresním soudem v Ružomberoku o příslušnost k projednávání, poz,ust,,;losti po A?ně č' c zemřelé dne 14. listopadu 1938 v kraJlnske verejne nemocmcl v Ruzomberoku, tak, že příslušným k projednávání pozůstalosti po Anně Č. je
okresní soud v Ružomberoku.

o u vod y:

o ů vod y:
. Názor rekursního soudu nelze schváliti. Usnesením soudu prvé stohce bylo podle § 4 uved. vlád. nař. vysloveno, že nastalo přerušení
sporu dnem 24. září 1938, což je v souhlase s ustanovením § 1, odst. 1
'
poslední věst řeč. vlád. nařízení.
Pokud v onom vládním nařízení není jínak ustanoveno, platí o účin
dch přerušení a o pokračování' v říilení přewšeném předpisy cj"ilního
řádu soudního (§ 163 a násl.).
"
Přerušení řízení, když jednou nastalo, může přestati vyjma určité
případy, o které v souzené věci nejde (§§ 1502,odst. 3, 1910, odst. 3,
191, odst. 3, 546, odst. 2', 6101, odsl. 2, c. ř. s.) - jen po předchozím
návrhu některé ze ·stran na pokračování v řízení (§ 164 c. ř. s.) a nepřestává samo sebou, a to ani odpadnutím důvodu, pro který nastalo.
Na uvedené zásadě nebylo nic změněno ani vládním zařízením
199/1938 Sb. z. a n., které naopak v § 5, odst. 4, výslovně mluví
o návrzích stran na pokračování v ří'zenÍ. -Tomu nevadí ani ustanovení
prvé věty druhého odstavce § 5 vlád. nař., že přerušení trvá, dOkud
nezanikla okolnost, pro kterou přerušení nastalo. Stejně nevadí ustanovení § 164 (resp. § 16,1, odsl. 2, § 162 odsl. 3) - o návrhu stran
na pokračování v přerušeném řízení - znění prvého odst. § 161 (»po
dobu, pokud tento stav trvá«) a prvého odstavce § 162 (»až do odstraČ.

nění překážky«).

Poněvadž jest splněn i další předpoklad § 4 uved. vláJd. nař., že
totiž procesní úkony, jejichž zrušení soudem prvé stolice se stalo, nemohou obstáti bez újmy žalovaného, správně rozhodl soud prvé stolice
a bylo proto jeho usnesení obnoviti.

Krajinská veřejná nemo~nice v Ružom~eroku zaslala "dopisem ze
dne 16. listopadu 1938, č. ~752/38, okresmmu soudu v Jlcmeseznam
pozůstalostních věcí po Anně Č., narozené dne 5. srpna 1885 v Ji~íně,
tamtéž příslušné, které dne 14. hstopadu 1938 v nemocmcl zemrela.
Zároveň zaslala dotčené svršky jmenovanému okresnímu soudu. Uvedený soud provedeným šletřením zjistil, že Anna Č. příslušela pO?I:
domovského práva do PardubIc, byla do 1. hstopadu 1938 ve slu,zbe
v Rybárpoli (okres Ružomberok), ~ že po vystoupe?í ze slu~by bydl~la
pravděpodobně v hotelu M.. v Ruzomberoku, nebol odtud Jl byly pnneseny věci do Krajinské veřejné nemocnice v Ružomberoku, do níž
byla dne 9. listopadu 1938 přijata a v které dne 14. listopadu 1938
zemřela.

Hledíc na výsledek konaného šetření postoupil okresní soud v Jičíně
spisy okresnímu soudu v Ružomberoku jako soudu příslušnému k projednávání pozustalosti podle § 106 j. n. ve znění zák. Č. 130/193'0
Sb. z. a 'll.
Okresní soud v Ružomberoku vrátil spisy okresnímu soudu v Jičíně
s doložením, že svou příslušnost neuznává, ježto ustanovení § 105 j. n.
na Slovensku neplatí a Anna Č. v obvodu okresního soudu v Ružomberoku neměla řádné bydliště.
Jsou tu proto podmínky k rozhodnutí záporného sporu o příslušnost
podle § 47 j. n.
.
Podle zákonných předpisu platných na Slovensku jest příslušný
k projednávání pozustalosti okresní soud, v jehož obvodě měl zustavitel
poslední bydliště; neměl-n tohoto bydliště, okresní soud místa úror!!
§§ 6, 7 zák. čl. XVI: 1894. Podle posledního bydliště i místa úmrtí jest
proto podle výsledku konaného šetření svrchu vylíčeného příslušný
k projednávání pozůstalosti po Anně Č. okresní soud v Ružomberoku.
čis.

čis.

17191.

Přislušnost

pozi\stalostniho soudu k projednáni pozi\stalosti po zi\staviteli, který zemřel na Slovensku, se řídi předpisy o přislušnosti platnými na Slovensku (§§ 6 a 7 zák. čl. XVI:1894); podle nich je příslušný
ten okresui . soud, v jehož obvodě měl zůstavitel pře4 smrti poslední
bydliště, a neměl-Ii je, okresni soud mista úmrti.
(Rozh. ze dne 210. ledna 1939, Nd 1 523/38.)

17192.

Veřejnou obchodní společnost jest pokládati za třetl osobu ve smyslu
§ 37 ex. ř., oprávněnou k žalobě o nepřípttStnost zatimnlM opatřeni
povoleného soukromému věřiteli veřejného společnlka pro jeho soukromý dluh, byly-Ii jim zasaženy předměty, jež patří do jměni veřejné
obchodni společnosti.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1939, R I 1529/38.)

Srov. rozh.

č.

15246, 6361 Sb. n. s.
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Žalující veřejná obchodn íspolečnost »L. Hermanos« v La Paz v Bolivii se domáhá žalobou výroku o nepřípustnosti prozatímních opatření
povolených žalovanému usnese~í,m! krai,ského soudu civilního v P. pod
č. J. Ck VI 254/37-4 a 6 k zaJlstem naroku prolI Karlu L., veřejnému
společníku uvedené společnosti, na zaplacení 31.250 amer. dol. s příslu
šenstvím, tvrdíc, že předměty dotčené uvedenými zatímními opatřenímí
jsou jejím vlastnictvím a že takovéto společenské jmění nemůže sloužiti
zajištění pohledávek soukromých věřitelů některého společníka. S o u d
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu a v otázce, o niž jde v právní větě,
uvedl v d ů vod ech: Veřejná obchodní společnost není zvláštním
právním podmětem, odlišným od fysických osob společníků. Jest to útvar
obchodního práva, upravený předpisy směřujícími k regulaci společen
ského podnikání, _nelze jí však přiznati samostatnou právní osobnost.
Žaluje-li, nutno v podstatě pokládati za žalobce společníky samy. Podle
toho není možno pokládati žalující veřejnou obchodní společnost za
,>třetí osobu« ve smyslu § 37 ex. ř. a již z tohoto důvodu nebylo možno
vyhověti žalobě podané jménem obchodní společnosti »L. Hermanos«.
O d vol a c í s o u d zrušil s výhr~dou právní moci napadený rozsudek
a vrátil věc soudu prvé stolice k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

Třebaže veřejná obchodní společnost neni pro obor hmotného práva
samostatnou právn!ckou oS9bou,. nelze jí hle~íc na. předlJisy Šl. 111
bch. zák. upříti pravo uplatnovah pod společnym Jmenem hrmy zalobnl
o rávo (§ 1 c. ř. s.), jež je ve vztahu k jejímu samostatnému společen
Ek"111u jmění a které bylo zásahem soukromého věřitele jednoho spo-

lečníka dotčeno.

Za vylíčenéh.o ~tavti věci správně pohlížel od,volací. sO,~d na žalo~
kyni jako na »tretI osobu« ve smyslu § 37 ex. r. NezaleZl na tom, ze
s olečník Karel L. je ve sporu Ck VI 254/37 žalován jako dlužník, a není
o~rávněna stěžovatelova v~tka, že by mu nyn~jší žalob,ou bylo ~m?ž
něno vyloučiti ze zabavem polovmu obstavenych stroJ u Jemu nalezejících neboť tyto stroje jsou součástí samostatného společenského
'111ěni jež nutno rozlišovati od soukromého jmění společníků, a v SOI1~enél~ případě vystupuje jako žalobkyně veřejná obchodní společnost
a nikoli firma kupce jednotlivce, tedy by po případě mohla stěžovatelova
výtka býti důvod,'á (rozh. č. 6351 Sb. n. s.).
Poněvadž řízení v prvé stolici zůstalo- kusé pro J1ny právní názor
zastávaný prvým soudem, právem odvolací soud jeho rozsudek zrušil
a nařídil mll, v jakém směru je nutno řízení doplniti.

Důvody:

Běží o otázku, zda žalobkyně jakožto veřejná obchodní společnost
jež má za společníky bratry Efraima a Karla L., může žalob ní práv~
uplatňovati sama a zda k tomu je způsobilá, nejsouc podle platné praxe
zvláštním podmětem ani právnickou osobou, a zda proto nemůže býti
»třetí osobou« ve smyslu § 37 ex. ř. Odvolací soud jí v napadeném _
usnesení povahu této »třetí osoby« přiznal a tomu stěžovatel odporuje.
Činí tak však neprávem.

Podle zjištění je žalobkyně zapsána jako obchodní firma v iejstříku
města La Paz v Bolivii a plati pro veřejnou společnost tamže předpisy
čl. 225, 2'26, 237, 238, 266 bolivijského obchOdního zákona, jež jsou
v podstatě obdobné s přf,slušnými předpisy tuzemského obchodního

zákona.
Je-li tomu tak, pú může žalobkyně jako obchodní společnost nabývati práva vcházeti v závazky, nabývati vlastnictví a jiných věcných
práv na pozemcích, před soudem žalovati a býti žalována (čl. 111 obch.
zák.). Její jmění tvoří zcela samostatnou část jmění společníků, oddě
lenou fakticky a právně od s o u k r o m é h o jmění společníků (rozh.
Č. 4827, 6584, 8491 Sb. n. s.), a záleží ve vkladech do společnosti vložených a z jmění, jehož nabyla a nabývá z provozu obchodní živnosti
(čl. 91, 111 obch. zák.), jež je vázáno pro účely společnosti a společ
níkům přísluší na něm jen nárok na podíl, který se objeví při zrušení
společnosti podle společenské smlouvy, tak zvaný vypořádací podíl,
a jen tento podíl podiéhá exekucí soukromých věřitelů některého společníka za podmínek čl. 126 obch.zák.

čls.

17193.

Podle vyrovnáni soudem potvrzeného a podle výpisu ze seznamu
přihlášek nelze povoliti exekuci, bylo-Ii vyrovnáni věřiteli přijat~ a
skončeno před účiooost! vyrovnacího řádu č. 64/1931 Sb. z. a n. (pred

1. srpnem 1931).
(Rozh. ze dne 24. ledna 1939, R I 1566/38.)
Srov. rozh.

Č.

13471, 13408, 12303, 11689 Sb. n. s.

Vymáhající věřitel navrhl, aby mu byla podle v'yko.natel~ého usnesení krajského soudu obchodlllho v P. o P?tvrzelll vyrovnalll ,ze .~ne
29. ledne 1929, č. j. Kv 69/27-82, a podle vyplsu ze seznamu pnhlasek
ze dne 14. července 19'38, č. j. Kv 69/27-112, povolena k vymožení
9.487 Kč 25 h s přísL exekuce zabavením a přikázáním nároku k vyDr;!l11í,
příslušejícího povinnému proti Z. bance v P. na vydání vkladní knížky
a deposit. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu. Rek II r s n I
s o u d zamítl návrh.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu.
D ů vod y:
V rozhodnutích Č. 13408, 13471 Sb. n. s. (srov. i rozh. Č. 11689
a 12303 Sb. n. s.) bylo vysloveno a odůvodněno, že bylo-Ii vyrovnací
řízeni pravoplatně skončeno před I. srpnem 1931, nelze na ně vztaho-
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vatí žádné předpisy vyrovnacího řádu č. 64/1931 Sb. z. a n. Usnesení
krajského obchodního soudu v P. ze dne 29. ledna 1929, č. j. Kv
69/27-82, jímž bylo potvrzeno vyrovnání dlužnice, nabylo právní moci
dne 16. března 1929, jak rekurs ní soud zjistil. Bylo tudíž věřiteli přijato
dnem, kterého zákon č. 64/1931 Sb. z. a n. nabyl účinnosti, to jest před
1. srpnem 1931 (čl. XIV uvoz. zákona ke konk. a vyr. ř. č. 64/1931
Sb. z. a n.) a podle čl. X, odst. 3, uved. uvoz. zák. musilo býti skončeno
podle dosavadních předpisů, to jest podle vyrovnacího řádu č. 337/1914
ř. z. Nelze proto na toto vyrovnací řízení vztahovati žádné předpisy
vyr. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n. a tudíž ani ustanovení § 63. Nejsou proto
v souzeném případě vyrovnání soudem potvrzené a výpis ze seznamu
přihlášek exekučním titulem a nelze podle nich povoliti exekuci k vymožení pohledávky 9.478 Kč 2'5 h s příslušenstvím.
čís.

17194.

141/1933 Sb. z. a n. o. kartelech vypočítává t a x a t i vn ě
kterými lze dosíci omezení nebo vyloučení soutěže úpravou
výroby odbytu, obchodnlch podmínek, cen a sazeb.
Dosažení účelu kartelové úmluvy ovládnouti trh co nejúčinněji jest '
posuzovati podle objektivnich známek úmluvy a jejiho provádění.
úmluva, kterou se někdo zavázal k zastavení určité podnikatelskě
činnosti a převzal závazek konkurenční klausule, není kartelová úmluva.
Nepřesahuje-Ii závazek takovou úmluvou převzatý nezbytnou míru,
lIepříčl se dobrým mravům (§ 879 obč. zák.).
Ustanovení § 4 zák. č. 43/1870 ř. Z.i jež platí dále pro úmluvy, které
nejsou úmluvami kartelovými, se nepřičí úmluva, která' sleduje zavedeni
pořádku do cenových poměrů, podbízením neurovnaných; a zlepšení
hospodářské situace u podniku téhož odvětvi.

Zák.

č.

způsoby,

(Rozh. ze dne 24. ledna 1939, Rv I 2864/38.)
Srov. rozh.

Č.

15702 Sb. n. s.

Žalobce František P. starší uzavřel dne 25. dubna 1934 se zástupcem »ú'střední kanceláře čs. továren na drát a drátěné hřebíky« a se
zmocněncem továren v ní sdružených ústní dohodu, o které byl sepsán
a přítomnými svědky podepsán pamětní protokol. Podle ní se žalobce
v čl. 1 zavázal, že nejpozději do tří týdnů trvale zastaví svou výrobu
taženého drátu, drátěných hřebíků (drátěnek), nábytkových per, po'zinkovaného drátu a lesklé oceli, kterou provozoval ve své továrně ve V.
Důsledkem toho prodal podle čl. 2 onoho protokolu .žalovaným firmám
veškeré stroje a nástroje, jež byly určeny k výrobě, za úhrnnou cenu
1,800.000 Kč. V čl. 4 se žalobce zavázal jak za sebe, tak za své právní
nástupce ve vlastnictví a držbě továrních realit nalézajícich se na pozemcích ve V., že po dobu 20 let, t. j. do 2'5. dubna 1954, v oněch to-

v;\rních budovách nebo v budovách, které na pozemcích těch snad
později budou vystavěny, nebude ani obnovena dřívější zastavená výroba, ani zřízena a v chodu udržována výroba železných (ocelových)
plechů, ať nešlechtěných, ať opatřených kovovým povlakem, nebo zinkO''lla, že nebude zřízena a provozována výroba válených nebo tažených
tyči železných, ocelových nebo z jiných kovů po případě takových
drátů, které třebas jen v podstatě vyricbí, byť i jen jeden člen druhé
smluvní strany neb jeho právní nástupce, - jako na př. tažený nebo
válený drát a tažené nebo válené tyče železné, ocelové neb z jiných kovů
pozinkovaných, pocínovaných atd. Za tím účelem se žalobce zavázal, že
kdykoli podepíše listiny nutné k zaknihování takového omezení prav
vlastnika neb držitele těchto nemovitostí a že. v takových listinách dá
výslovné svolení k tomu, aby takové omezení v knihách bylo poznamenáno. Stejně se zavázal za sebe a své právní nástupce ve vlastnictví neh
držbě těchto nemovitostí, že uloží nabyvateli v jakémkoliv případě
převodu těchto nemovitostí neb jejich dílu stejné omezení, jakož
i povinnost při dalším jakémkoliv převodu uložiti dalšímu nabyvateli
stejný závazek. Za uvedené omezení vlastnictví se žalované zavázaly
zaplatiti žalobci jako odškodné 600.000 Kč. Podle čl. 5, nelze za porušení
této konkurenčni klausule pokládati možné opravy a úpravy věcí nepodléhajících konkurenční. klausuli, i když se při nich snad upotřebí
předmětů podléhajících konkurenční klausuli. V čl. 6 se smluvci dohodli,
že žalobce a osoby od něho zavázané, t. j. jeho manželka nejdéle do
25. dubna 1964 a jeho syn nezl. František P. mladšI do 25. dubna 19M
neobnoví kdekoliv v Č. S. R. veškerou výrobu uvedenou v čl. 4, jakož
i že se v té době nezúčastní takového podniku ani přímo ani nepřímo
svým kapitálem nebo jako provozní poradce, ani nepůjčí nebo neposkytnou svým přibuzným neb sešvakřeným osobám nebo komukoli tře
tímu peněz <rni jakékoliv pomoci k zřízení provozu neb podpoře takového
podnIku. Za přesné a bezvýhradné za,chování této konkurenční klausuie
se žalobce zaručil za sebe, za svou manželku Gabrielu P. i za svého
syna, po případě za další děti a adoptáty, pokud budou pod jeho moci
otcovskou neb poručnickou. Žalobce se také výslovně zavázal a zaručil
za sebe a své právní nástupce, dědice či legatáře, že jeho jmenovaný
nezl. syn po dosaženi zletilosti dodrží konkurenční klausuli do 25. dubna
1954. Záruka, kterou za tyto závazky převzal, byla limitována částkou
1,000.000 Kč a měla odpadnouti úplně tehdy, když se František P.
mladší po dosažení zletilosti zaváže osobně a dá přiměřenou jistotu.
Gabriela P. se výslovně zaváz:lla na dobu 30 let do 25. dubna 1964, že
nebude vyráběti zboží uvedené v konkurenční klausuli, ale nezaručila
se za žádné účastníky jednání. Co do obchodování s výrobky uvedenými
v konkureční klausuli bylo žalobci dovoleno jen obchodování s výrobky
některého člena druhé smluvní strany neb jeho právního nástupce.
Stejné omezení stanoveno u strojů sloužících výrobě drátů, drátěnek a
nabytkových per. Františku P. mladšímu bylo dovoleno účastniti se nebo
vstoupiti do služebního poměru k firmě, jež je členem druhé smluvní
strany neb jeho právním nástupcem. Žalobce se zavázal ověřeně podepsati listinu, která o uvedených závazcích měla býti, co nejdříve vysta-
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vena. N~proti tomu se, žalova~é firmy zavázaly, že za převzaté závazky
zaplatl }alobcl a o~ob~m od neh.o zaváz~ným 600.000 Kč jako odškodné.
Pro pnpad poruselll uvedenych povmností žalobcem neb některou
z osob, za kterou se žalobce zaručil, byla v čl. 7 smluvena konvenční
po~uta ve výšI 1,000.000 Kč, jež měla býti splatna do 7 dnů po vyzvání
a zal~bce ~e vzdal za sebe I své právní nástupce, dědice i lega táře vý~
slovntj Jakehokohv. soudcovského snížení této pokuty. Propadnutí pokuty •.mohlo nas!ah Jen tehdy, kdy by žalobce neb osoby, za něž se
za;ucrl, O? p.oru~em neupustIl);' pře,s vyzvání žalovaných firem s týdenní
Ihutou, . pn cemz se zaplacelllm teto smluvl1l pokuty neosvobozují žalobce!.)~h? právcí. nástupce, dědici a legatáři od převzatých závazků.
K zaJlstem smluvnl pokuty a ostatních závazkú se žalobce zavázal za
sebe i .osoby, za které Se zaručil, zříditi ve prospěch druhé smluvní
st;any Jistotu na dobu 20 let ve ví'ši 900.000 Kč. Tato jistota měla pak
by tI po c.elo~ dobu 20 le.t. udržav~na v p~lvodní výši a hodnotě. Naproti
!omu se lf·s!redl1l. kancelar, resp. z,:lovane hrmy v ní sdružené zavázaly,
ze zaplatl zalobcl a oso bam od neho zavázaným k rukám žalobcovým
kupní c~nu .~trojů a odškoqné uvedené v.čl. 4 a 6 pamětního protokolu
v lu'hrnne vysl 3,000.000 Kc. V čl. 12 pametního protokolu se obě strany
vzd~ly~rá.va napadati ústní úml~vl; nebo ujednání s ním souvisící pro
zkracel1l pres polOVICI ceny. Tvrde, ze uvedená dohoda ze dne 25. dubna
1934, jež byla na žádost žalovaných' zapsána dne 23. ledna 1935 do
kartelového rej střiku a jež jest kartelovou úmluvou ve smyslu § 1 karteL
zák. č. 141/1933 Sb. z. a n., je neplatná jednak pro nedostatek pisemnosti,)ednak proto, že ujednání a závazky, které se týkají Františka P.
mladslho, JSou tak dalekosáhlé, že brání nezletilci provozovati výrobu
jakéhokoliv zboží, na které je továrna zařízena, takže je tím ohrožena
nejen jeho výdělečná činnost, nýbrž i znehodnocen jeho rodinný majetek, že za převzetí tohoto závazku neobdržel nezletilec žádnou vzájemnou hodnotu, že převzetí takového závazku nenáleží k řádnému hospodaření a že bylo by proto k němu třeba souhlasu poručenského soudu,
který však nebyl dán, dále že úmluva odporuje jak zák. č. 43/1810 ř. z.
ježto bylo jejím účelem odstranění žalobce z konkurence na dobu nej~
méně 3.0 let, aby tím bylo umožněno žalovaným stanovení vyššich cen
na újmu odběratelů, dále dobrým mravům, ježto je časově a místně neomezena a zasahuje do žalobcovy výdělečné činnosti způsobem přesa
hujicím nezbytnou míru, když ž·alobce je nejen sám povinen po dob.u
svého života zdržeti se výroby zboži v konkurenční doložce uváděného
ale i ručí v případě, že by jeho děti nt!b adoptáti konkurenční doložk~
nedodrželi, takže tento závazek je pro něho časově neomezen, a místně
platí zákaz pro oblast celé ČSR., tudíž vzhledem na nynější devisové
předpisy je tim žalobci odňata možnost výdělečné činnosti v uvedeněm
oboru úplně, uváží-li se, že žalobce byl ve výrobě zakázaného zboží
činný již od roku 19.05 a nikdy jiného povolání neměl, takže se vzhledem
Ila věk a nedostatek odborných znalostí nemůže zúčastniti v jiném podnikání, nehledě na to, že částka 3,000.000 Kč je nepřiměřená hodnotě
strojtl, továrního zařízení, jakož i hodnotě omezení stanoveného konkurenční klausulí, neboť hodnota strojů a továrního zařízení je sama ně-

-

Čis.

1719465

kolikráte větší a i kdyby po odečtení hodnoty strojů z úhrnné ceny
3000.000 Kč zbývalo ještě oněch 600.000 Kč, které byly určeny jako
v~ájemná hodnota za převzaté závazky, že jde o částku příliš nízkou,
která nenahradí žalobci ani znehodnocení budov, že František P. ml.
neobdržel pak za svůj závazek nic, ačkoliv je až do svého 30. roku
vyloučen ze všech oborů výroby uvedených v konkurenční doložce, a
konečně že žalované kořistily z nezkušenosti, vzruš·ení mysli a tísně žalobce, jenž byl přiveden k smlouvě jen pod jejich nátlakem nespravedlivou a důvodnou bázní dusledkem hrozby, že cenovým bojem. bude
zničena jeho hospodářská existence, a postupně snižovaly prodejní ceny
výrobku pod výrobní -ceny želobcovy, aby ho přinutily k zastavení výroby, - domáhá se žalobce, aby, žalované firmy byly odsouzeny
k uznání neplatností ústní dohody a k vrácení strojtl a továrního zaří
zení ústní dohodou prodaného. Žalobu niž š í s o u d Y .zamítly, o d vol a c í z těchto d ů vod ů: Judikatura (rozh. č. 15702 Sb. n, s.)
vykládá ustanovení § 1 kartel. zák. č. 141/1933 Sb. z. a n. tak, že musí
jíti o sledování společného cíle smluvcu a že nejde o kartelovou. úmluvu,
přestane-Ii některý soutěžitel existovati, třebas se to, že přestal exi·stovati, stalo smluvně. Není kartelovým jednáním koupě konkurečního podniku, a to ani tehdy, kdyby byla spojena se závazkem prodávajícího, .že
nezařídí v určité době nebo vubec podobný podnik, neboť nejde tu
o vyloučení soutěže efektivní, nýbrž jen možné, ježto prodatel nechtěl
prodejem ovládnouti trh. Tento výklad přejímá i odvolací soud, 'l1E!boť
.odpovídá ustanove!)í § 1 zák. Č. 141/f9GG Sb. z. a n., že kartelovou
smlouvou jest ona smlouva, podle níž se samostatní podnikatelé. zavazují omeziti nebo vyloučiti mezi sebou volnost soutěže úpravou výroby,
odbytu, obchodních poámínek, cen nebo sazeb, je-li účelem jejím ovládnouti co nejúčinněji trh. Nerozhoduje tudíž, že smluvce byl v době
uzavření dohody podnikatelem soutěžitelem - , nýbrž je rozhodující
jen, zda i podle jejího obsahu soutěžitelem .zůstal, t. j. zda podnik co
.do výroby týchž předmětů dále provozoval. Jestliže smluvce zastaví
výrobu, nesoutěží a nejde u takové dohody o vzájemnou iúpravu·volné
soutěže a tedy ani o sledování společného cíle sinluvcu, ovládnouti co
nejúčinněji trh. Podle ústní dohody resp. pamětního protokolu se žalobce v odst. 1 zavázal zastaviti veškerou výrobu, na kterou továrna
byla zařízena (výrobu taženého drátu, drátěnek, nábytkových per, pozinkovaného drátu a lesklé oceli). Přestal proto žalobce smluvně existovatí.Konkurenční klausule, jak již shora bylo uvedeno, není tomu
na závadu. Dohoda, o niž tu běží, není tedy kartelová smlouva a neplatí
pro ni předpis písemnosti stanovený podle § 2 kartel. zák., zvlá§ť když
žalované firmy koupily mimo to podle odst. 2 čl. 8 pamětniho protokolu
veškeré stroje určené k výrohě zakázaného zboží. Tím, že žalované při
hlásily dohodu k zápisu do kartelového rejsmku, nemohla se dohoda
ta státi smlouvou kartelovou, neboť o tom, zda jde o kartelovou
smlouvu, rozhoduje toliko, zda jsou splněny předpokl,"dy podle § 1
kartel. zák. Je pravda, že se ustanovení § 4, zák. Č. 43/1810 ř. z. vztahuje na řečenou smlouvu, není-Ii ona smlouva kartelovou, avšak ono
,ustanovení není účinné, když dohoda neměla za účel úpravu cen na
Civilni rozhodnutí XXI.
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újmu obecenstva (č. 15702 Sb. n. s.). Soud prvé stolice právem zjistil,
že vzpomenutá dohoda byla prospěšná hospodářským zájmům, ježto
byl co do cen dříve podbízením nejednotných a neurovnaných zaveden
pořádek, čímž se zlepšila hospodářská situace u jiných podniků téhož
druhu, tedy u soutěžitelů. Již shora bylo uvedeno, že jest dovolen závazekí prodávajícího, že nezařídí v určité době nebo vůbec podobný.
podnik. Je proto bez významu výtka, že žalobcův závazek jest doživotní
a tedy časově neomezený, a není, ani oprávněná, když žalobce může
podle č. 6, čl. 7 dohody obchodovati s výroby a může mimo zboží výslovně vyloučené provozovati výrobu zboži jiného .druhu, takže převzatý
závazek nezasahuje do výdělečné činnosti žalobců nedovolenou měrou.
Nelze proto mluviti o tom, že řečená dohoda byla podle § 879 obč. zálL
proti dobrým mravům, když žalobci nebyla odňata možnost výdělku
vůbec, nýbrž byla jen omezena, a to za vzájemnou hodnotu odškodnění
se strany žalovaných. Že by závazek převyšoval nutnou míru, nebylo
nijak dokázáno, naopak šlo o úpravu výroby vyloučením žalobce z dů
yodu, že žalované podniky jsou s to, aby kryly mnohonásobně veškerou
potřebu zákázaného zboží v tuz~msku. Závazek převzatý neomezuje žalobcova syna ve svobodné volliě jeho povolání vůbec, ježto jeho syn
není smluvcem, a může si proto zvoliti povolání podle své libosti. Jen
tehda, kdyby syn nejednal ve smyslu dohody, byl by žalobce podle
§ 880 a) obč. zák. za to odpovědný. Závazek žalobcův není proto nicotný. Soud odvolací souhlasí se soudem prvé stolice, že částka
3,OOO.()()() Kč jako odškodnění za konkureční omezení a za stroje není
nepřiměřeně nízká, ježto poskytuje slušný bezpracný důchod. T,ento
důchod byl určen v době krise, tudíž za poměrů, které tu byly v době
uzavření dohody, kdy hospodaření žalobce bylo ztrátové. Mimo to se
zalobce výslovně vzdal námitky zkráceni přes polo'vinu ceny. I'ng. F.
uvedl ovšem, že zařízení továrny samo stálo žalobce asi 6,000.000 Kč,
ale uvedl také, že v době, kdy stroje byly kupovány, byla jejich cena
značně vysoká. Teoretický výpočet Ing. F. 6,500.000 Kč nemůže býti
rozhodující proto, že v době dohody prodělával žalobce l.()()() Kč denně.
Nelze proto označiti částku 600.()()() Kč za vzdání se živnosti a
600.000 Kč za omezení vlastnictví za odporující dobrým mravům.
Z toho, že žalované firmy nabízely žalobci v roce 1931 částku podstatně
vyšší, nelze vyvozovati, že když se žalobce rozhodl v roce 1934 při
jmouti jen 3,OOO.()()() Kč, došlo k dohodě nedovoleným nátlakem nebo
využitím tísně a rozrušení žalobcova, neboť v době dOhody prodělával
žalobce 1.000 Kč denně, což nemohlo zůstati bez vlivu na odškodňovací
sumu. I v tom třeba souhlasíti se soudem prvé stoJice, že nezl. František P. není a nebyl smluvcem. To plyne nejen z listin, v nichž není
jako smluvce uveden, ani se v nich žalobce nepodepsal jako zákonný
zástupce ne zl. Františka P., ale i z údajů svědků, že žalobce převzal
vůči žalovaným firmám za něho závazek podle § 880 a) obč. zák. Za
toho stavu věci nebylo třeba schválení dohody vrchnoopatrovnickým
soudem stran Františka P. Jde o smlouvu k tíži osoby třetí podle
§ 880 a) obč. zák. Uvedená smlouva znamená slib daný jedním smluvcem druhém usmluvci, že třetí osoba bude plniti. Z ní nikdo nenabude
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I 'ní třet'ho a třetí se také nikterak nezavazuje. Právní

n~roku na kgv~e úmluv; záleži jen v tom, že slibují~í ručí z,a to, že třetí
vyzna~ t~. R či tedy promitent za výsledek a mUSI nehledlc na své zabude p mld' .t' u I ou náhradu za to že třeti neplnil. Má tedy úmluva
viněm

hra

IIp

n

"

tak6vá ráz smlouvy garančlll.,
. '
Ne j vy Š š í s o u d. nevyhovel dovolam.
D ů vod y:

P'" koumání věci po právní stránce běží především o to, zda dohoda
rl z , .
. dne 25 dubna 1934 jest podle svého obsahu
uzavřena mezI stranami
I §. 1 'k č 141/1933 !Sb. z. a n. J'ež by
za..
, ,
k t I u úmluvou ve smys u
a~ e ovo la k své platnosti písemné formy (§ 2 uved. z~k.), po phpadě
vyza d ov~
I t . bllď s hlediska § 4 zák. č. 43/1870 r. z. anebo zda
.
zda nenl nep a na·
se nepříčí mravům (§ 879 obč. zak.).
.
K prvé otázce od~ov~děly nižší soudy záporně, a to podle nazoru
,
dovolacího soudu spravne.
Zákon Č. 141/1933 Sb. z. a n. v § 1 podá~á definic~ kart~lové umluvy
'.
I ve jest to úmluva samostatnych podnlkatelu, kterou se
. ~mY:~n~~rrsa~: zavazují omeziti neho vylou~iti mezi .sebou volno~ soutěze ú r a vou výroby, odbytu, obchodmch .~~dmm:k, ,:;en, ne o .po-:
kud jd~ o podníky dopravní" Úyěrn.í, ~ebo.'poJlsťovacl téz sazeb, Je-II
účelem úmluv ovládati co mozna neJučlllněJI trh.
"
Je tudíž především požadavkem, aby sn;l.u,:,CÍ byli po?pikatelé: Ikt~r~
.
. i v' robky na trhu uplatnitI jako souperl, a nem- I a
~~vý~~fou :~u~~r{~lů,y nemůže býti vůbec kartelové úmluvy podle § 1
řeč. zák.

o
."
d' .
ní
Dále zákon taxativně vypočítftvá zpusoby, Jakyml lze .OSICI om:z\
nebo v loučení soutěže úpravou výroby, od?ytu, ?bch,odlllch podm~ne, '
en a {azeb takže jiné způsoby ne'postačuJl. To jasne predpo~l~a, ze
~o uzavření 'takové dohody trvá podnik .dále tak, ~by bylo lze Jej ~p~a
viti co do výroby, na př. aby pracoval Jen po urČitou dobu, na urCI m
počtu strojů.
. ."
Dosaženi účelu dohody ovládnouti trh c~ ~elúčmněJ.l ~u!no posuzo:
vati podle objektivních známek sn;oluvy a JeJlho provadem, a smluvcl
musí sledovati týž cíl jim společny.
Přihlíží-Ii se v souzeném připadě k obsahu dohody ze dne, 25. dubn~
1934 jejíž obsah je nesporný, podle které se dovolatel zavazal do třl
týdn6 zastaviti výrobu předmětů tam uvedených, důsled~em t(jho prodal
žalovaným veškeré stoje k výrobě té sloužících, a zavazal.se za se~e
a své právní nástupce ve vla.stnictví a ,držbě tO,~~rni~h re~ht ve V" ze
neobnoví po dobu 20 let zastaveno~ vyrobu, pr~Jal-h da!šl v čl. 4:~
hody uvedené závazky za smluvene odškodnělll, a zavazal-Ii se
e
k dodržení konkureční klausule způsobem a v rozsahu v čl. 6 nazn ,::
čeným pod konvenční pokutou 1,000.000 Kč,- plyne z toho nade ':~I
pochybnost, že dovolatel přestal býti podle uvedené dohody soutě:.I-
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telem V ~odnikání st.ran předmětů, a . něž s~ dohoda ,':.~t~hovala. Tu již
nt;lze u neho om~zenI aneb? vyloucem Jeho Jako soutezlclho podnikatele
neJak upravo~a!1 co do vy:oby a nel~e ta~é mluviti o tom, že by tu
~~. Je~o. str~ne ,slo o sledov~nI s~ol.ečneho cIle k ovládnutí trhu co nejuClnn~JI. Tlm, ze dosta.1 odskodnem v celkové výši 3,000.000 Kč, čítaje
v to up latu za prodane stroje, ustal s vyrobou a převzal závazek konkurenční klausule, vypadl z článku osob soutěžících a přestal podle
smluveného ujednání existovati jako soutěžitel. Řečená dohoda usměr
nila soutěž jiným způsobem, než jaký má na mysli uvedený zákon v § 1
a~š.ak nezřídil se mezi~tranami žádný. poměr kartelový, když byl jejich
vul! zastaven dovolateluv podmk, stroje byly prodány a prodatel převzal
závazek konkurenční klausule.
Není proto uvedená dohoda kartelovou úmluvou ve smyslu § 1 dotč.
zák., a nižší soudy rozřešily správně otázku, o niž jde. Výklad o věci
podaný odvolacím soudem neodporuje smyslu "účelu uvedeného zákona. Neníeli tu však podle objektivních známek kartelové úmluvy podle
§ 1 uved. zák., lIení na závadu platnosti dohody, že nebyla celá sepsána
písemně podle § 2. uved. zák.
..
Za toho 'stavu není třeba se obírati vývody dovolání, pokud se vztahují na to, že žalovaní přes to přihlásili smlouvu do kartelového rejstříku, zda tak učinili právem či neprávem, zda písemné doklady byly
postačujícími čili l1e, poněvadž pro platnost dohody jako úmluvy kartelové rozhoduje její obsah ve smyslu zákonných náležitostí § 1 uved.
zák., a netřeba se proto z"bývati "ni závěry, jež dovolatel z toho dovozuje.
Předpoklad dovolatelem tvrzený, že účelem oné dohody byla úprava
cen na ú jmu obecenstva, nemá opory v rozsudkovém zjištění. Vychází-li se z těchto zjišitění, není uzavřená dohoda mezí stranami ani
v rozporu s předpisy § 4 zák. č. 43/1870 ř. z., jak správně vyložil odvolací soud.
Co se konečně týká námitky, že uvedená dohoda neobstojí s hlediska
§ 879 obč. zák., ježto jde o odporující dobrým mravům, postačí dovolatele odkázati na zevrubné důvody napadeného rozsudku, jejichž správnost nebyla vyvrácena vývody dovolání.
čis.
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Částky určené· jak k umořeni, tak i k zúročení jistiny, zadržené déle
než tři léta přede dnem příklepu, nelze přikázati v pořadí jistiny, nýbrž
jen v mezích jistoty (kauce) pro vedlejší závazky; jen tehdy, uvede-Ii
a dolOŽÍ-ii věřitel, kolik z přihlášených anuit připadá na úmor jistoty,
může býti tato část anuit přikázána v pořadí kapitálu.

(Rozh. ze dne 25. ledna 19'39, R I 1556/38.)
Srov. rozh.

č.

14413 Sb. n. s.

Vymáhajicí věřite!ka Měs!ská, spořitelna v P. přihl~s!la k rok~ o ro.zvrhu nejvyššiho p09am za dum cp. 11,88 vP., exekucne prodanr a pnklepnutý při drazbe konane dne 27. cervna. 1938,. SVOJI pohle,davku v.e
zbytku původní jistiny 84.570 Kč 22' h a dale anUIty pololetne splatne,
počíhajíc dnem 31. března. 1933 i s přislušn?mi úroky z pr5'dlení, dluž~é
poštovné a pojistné ~r0l11e '"trat ~ x e k,u c.n I s o u d. pnkazal vyma~
hající věřitelce č~st )lstm! a ~.lcJlm pora?1 anUIty ~ uroky. z pro.dlem
jen za poslední tn leta pred pnklepem a utraty, kdezto anUIty s uroky
z prodlení za dobu delší než tři léta před, příklepem přikázal jí v mezích zřízené jistoty (kauce). za ~edleJsl zavazky. .~ ,e k :~r s n I s o U ~
potvrdil napadené usnesem .. D u vod y: VymahajlcI ve:'.telka napada
usnesení exekučního soudu Jen potud, pokud JI byly pnznany anUIty
s úroky z prodlení, poštovné a pojistné v mezích jistoty za vedlejší závazky, a vytýká, že se tak ~talo .~eprávem, že i prá~ě uvedené polož~'y
měly jí býti přiznány v porad I J~stl'lly, a to proto, ze mk,do protI pn~
hlášené pohledávce při rozvrhovem roku nepodal odpor, ze anUIty, Jez
jsou splátkami na jistinu, byly včas zaža!~vány .a dokon,ce '! ;xekuCl,
o niž jde, vymáhány. Leč vsechny tyto VytKy neJsou opravnene, neboť
prvý soud stěžovatelce pojistné a poštovné v rámci kauční hypoteky
za vedlejší závazky přiznal a 6% úroky jí právem nepřiznal proto" ž~
stěžovatelka neosvědčila podle § 2'10 ex. ř. nárok na :ně. Co se tyka
výtky, že měly býti stěžovatelce přisouzeny anuity i za dobu starší než
tři léta před příklepem, je sice správné, že podle judikatury (srov. rozh.
č. 14413 Sb. n. s.) se předpisy § 216, odst. 2, ex. ř. a § 18 knih. zák.,
pokud poskytují jen tříletým zadrženým a opětujícím se dávkám stejné
pořadí s právem samým, nevztahují na anuity. Proto starší anuity než
tříleté požívají pořadí jistiny, pokud nejsou podle § 1480 obč. zák. promlčeny. K promlčení nutno přihliížeti jen k námitce strany. Dále je sice
pravda, že při rozvrhovém roku nepodal nikdo proti stěžovatelčině při
hlášce odpor, ač byly uplatňo'vány anuity starší než tři léta před pří
klepem, avš·ak stěžovatelce nárok na ně v pořadí jistiny nenáleží.
Otázku, zda knihovní pohledávku jest přikázati v pořadí s jistinou, nebo
v mezích jistoty pro vedlejši závazky, jest posuzovati podle § 216, posl.
odst., ex. ř., jenž je předpisem velícím a k němuž musí soud přihlížeti
z úřadu, nehledíc na to, zda odpor byl podán, nebo ne. Z důvodů rozhodnutí č. 14413 Sb. n. s. vyplývá, že v právním smyslu jest rozměti
anuitami jen ty částky, které jsou podle § 192, III. dílčí novely k obč.
zákonu určeny k umoření jistiny. Stěžovatelka však v přihlášce ze dne
3. června 1938 nerozlišuje, kolik z anuity připadá na skutečný jistinný
úmor, který 'není vázán tříletou lhůtou, a kolik na úroky z jistiny. To je
nejlépe zřejmé z toho, že stěžovatelka ve své přihlášce kromě anuit požaduje toliko úroky z prodlení z jednotlivých anuit,nedomáhy se však
přikázání úrokCt z jistiny. Poněvadž tudíž přihláška není řádně individua lisována, aby z ní bylo zřejmé, kolik připadá jen na kapitálové úmorové splátky, nemá příhláška ta náležitosti § 210 ex. ř., a proto právem
také první soud stěžovatelce požadované anuity v pořadí s jistinou ani
přiznati nemohl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Di'tvody:
~ovolací soud. schvaluje n~pa~e?é us.nese~í z jeho správných, skutkovemu stavu a zakonu odpovlda]Iclch duvodu, k nímž hledě na vývody
dovolac~ho !ekursu dO,dá~átoto: u.st~nov.ení § 216, po s!. odst., ex. ř.,
podle nehoz lze v poradl JIstny pnkazatI jen úroky, které nejsou zadrženy déle tří let přede dnem příklepu, jest předpisem velícím k němuž
musí rozvrhový soud přihlížeti z úřadu, i když nebyla námitka z něho
plynoucí vznesena v odporu některého účastníka rozvrhu (srov. rozh.
č. 11624 Sb. n. s.). O použití řečeného předpisu jde v souzené věci
pokud se stě~ovatelka domáhá, aby jí byly v pořadí jistíny přikázány
anu.lty splatne ?o 27: června 193,~' Jak vysvítá z přihlášky samé, sklá?aj~ ~e uyedene anUl,ty nejen z castek určených k umoření jistiny, jež
jedme ma rozhodnutI č. 14413 Sb, n. s, na mysli, nýbrž též z úroku
z jistiny, které jsouce déle tři let přede dnem příklepu zadrženy nemohly
býti přiká~án~. v pořadí jistinl',po~le § 216, pos!. odst., ex. ř., nýbrž
jen v mezlch JIstoty pro vedlejSI zavazky. Bylo proto na stěžovatelce
~ht~la-li,)a,k bylo jejím právem, miti část anuit připadající na rú!mo;
jIstmy pnkazanou mImo meze oné JIstoty v pořadí jistiny, aby v při
hlášce uvedla a doložila, kolik z přihlášených anuit připadá na úmor.
kapitálu a kolik na,?r?k; Jež.to tak neu~inil~, mohly býti celé anutiy do
27. ,červ~a 1935"p~I~a~any jen v m~zIch JIstoty pro vedlejší závazky,
ponevadz pro pnkazam nad tento ramec nebylo formálního podkladu
ve smyslu § 210 ex. ř.

čís.

17196.

OpO'minula-li strana za rO'zepře O'známiti změnu bytu, jest PO'suzO'vati
PQd1e QkO'lnO'stl jednO'tlivéhO' případu, zda ji lze přes tO' bez O'btlži vypátrati.
NezdařilQ-1i se dO'ručení soudní písel1111O'sti v bytě strany, jest se PO'kusiti o dO'ručeni v jejim pracO'višti, je-Ii uvedenO' v fulO'bním spise;
pokud se tak nestalO', nelze postuPO'vati PO'd1e §§ 104, 111, odst. 2, c. ř. s.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1939, R I 154Cl(38.)
Ex e k u ční s o u d povolil vymáhající věřitelce k vymožení
1.800 Kč s přís!. přisouzených jí rozsudkem pro zmeškání exekuci na
svršky a na služební plat povinného Emanuela P., soukromného úřed
níka v P.-XIV., N. nlice č. . .. Rek u r sní s o u d zamill návrh. O ů vod y: Povinný vytýká, že doručení rozsudku bylo neprávem provedeno
podle § 111 ex. ř., ježto nebyly splněny podmínky řečeného zákonného
ustanovení, které předpokládá jednak, že strana O'Pomine za rozepře
oznámiti soudu změnu bydliš1tě, jednak že strana pro tuto změnu nemohla býti nalezena. I když stěžovatel jako žalovaný opominul oznámiti
změnu svého bydliště, neplynulo z toho ještě, že hy nemohl býti nalezen,

když ze spisu bylo možno zjistiti jeho adresu. V tomto směru nelze
upřiti rekursu oprávnění. Jestliže žalobkyně již v žalobě uvedla, že žalovaný jest úředníkem firmy B. a synové v P.-II., U P .... č .... , a adresu
tu i poštovní orgán vyznačil na vráceném nedoručeném zpátečním listku,
pal< podle znění § 111 c. ř. S., které předpokládá, že strana pro změnu
bytu nemohla býti již nalezena, mělo býti doručení provedeno v místě
pracoviště žalovaného (§ 15, odst. 1, § 14, odst. 3, Sdělení č. 84 Věst.
min. sprav. 19'28).· Dokud se tak nestalo, nelze míti za to, že by žalovaný
pro změnu ?ytu nemohl býti již nalezen. J;,ž,to tud!ž není rozs,:d.ek dosud
.
vykonatelny (§§ 1, 7 ex. r.), nelze exekucmmu navrhu vyhovelI.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Di'tv?dy:
Podle druhého odstavce § 111 c. ř. s. jest, bylo-li opominuto oznámení změny bytu, vykonati doručení podle předpisu § 104 c. ř. s. jen
tehdy, nemuže-li býti osoba, které má býti doručeno, již nalezena pro
změnu bytu. Jest proto posuzovati podle okolností jednotlivého případu,
zda ji lze přes to, že strana opominula oznámiti změnu bytu za rozepře,
bez obtíží vypátrati. Byloť by zbytečnou tvrdostí, aby strana, jež opominula oznámiti změnu bytu, byla beze všeho pokládána za stranu, kterounelze vypátrati (srov. Materialien zu den neuen oesterr. Zivilprozessgesetzen I, str. 238).
V souzené věci bylo uvedeno v žalobě o placení výživného, že žalovaný jest úředníkem firmy B. a synové, P.-ll., U p. , .. č .... Selhalo-li
doručení rozsudku v bytě povinného, měl býti učiněn pokus o doručení
v jeho pracovišti (§ 101 c. ř. s.), jež bylo v žalobě přesně udáno.
Názor dovolací stěžovatelky, že jest postupovati podle § 104c. ř. s.,
když n o v Ý byt nemůže býti bez obtíží nalezen, nelze v jeho všeobecnosti schváliti. Bylo by s ním souhlasíti jen tehdy, kdyby jako
místo doručení byl udán jed in é byt. V souzené věCi však může býti
doručováno i v pracovišti žalovaného, jež zákon v § 101, odst. 1, c. ř. s.
klade na roveň jeho bytu.
čís.

17197.

Ve sporu ze správy prO' vady dO'bytka musí kupujíc!, který chce užiti
právní domněnky (§ 925 obč, zák.), nejen PO'stuPO'vati PO'dle § 926 O'bč.
zák., ale též dokázati, že dobytče jim převzaté O'nemO'cnělO' ve čtrnácti
dnech po převzetí některou z nemO'ci uvedených v nařízeni min. spra~.
č. 384(1916 ř. z.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1939, Rv I 1585(38.)
žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení trhové smlouvy, podle
které koupil a ihned po zaplacení převzal od žalovaného dne 14. března
1937 koně za 6.100 Kč, a zaplacení 8.950 Kč s přís!., tvrdě, že kůň byl

-
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nemocen dýchavičností již před jeho~řevzetím a že tuto vadu žalobce
žalovanému oznámil dopisem ze dne 24. března 1937, niž š í s o u d y
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů,: Podle zjištění
prvého soudu se ž~lo?ci nepodařilo dokázati, že se u koně objevila dýc~avlčnost v,~ čtrnactI dne:h ode dne odevzdání, jak požaduje čl. I. nař.
min:. sprav. CIS. 3i!4/1916 r. z: (§ 92'5 obč. zák.). Jest ovšem správné, že
p~eJIm~tel, r:emusI . dokazovatI e~lst,:n:1 vady před odevzdáním a při
nem, nybrz ze musI pro datel dokazatI, ze vada nebyla před odevzdáním
a~šak j~n t:nkráte,. jestliže se přejímatel postaralo' to - jak čl. I, uved:
mm. nar. predplsuJe - , aby vada zvířete vyšla najevo do čtrnácti dnů
po odevzdání, jinak se důkazní břemeno s prodatele na něho přesouvá.
O~vol~tel uvádí, že oznámil prod~teli (žalovanému) bez odkladu doporucenym dopl.sem ~e d,ne 24. brezna 1937, že kůň jest dýchavičný.
I kdyby sepnpushlo, ze se oznámení stalo ihned, jakmile přejimatel
zpozoroval vadu - v souzené věci desátého dne po převzetí - v e
smyslu § 926 obč. zák., nevykonal žalobce vše, aby mu svědčila právní
don~něnka o existenci vady v době před odevzdánim a při něm, poně
va?z - Jak u;re~eno ;-:- ,v té d?'?ě ~evyšla ještě dýchavičnost najevo
a .zalo'~ce .oznamll :udlz .~alova~emu ]e.n svo~ domněnku, že zviře jest
dychavlčne. Nesplml tudlz prvm z povmnostl uvedených v § 928 obč.
zák. Není tedy správná argumentace odvolání, že dokázal-li ve sporu
že tu objektivně jest tvrzená jím vada dobytčete, nemá další důkazní
břeme~o, poněvadž za sporu bylo dokázáno, že zvíře bylo dýchavičné
teprve v červenci 1937. Nebyla tudíž nezvratně dokázána dýchavičnost
koně v rozhodující době dýchavičnost v červenci 1937 nemá tu významu - , takže dllkazní břímě nebylo na žalovaném. Jestliže tedy znalecký důkaz šel na vrub žalobcův a podle něho nebylo možno zjistiti dýchavičnost ani před odevzdáním, ani po odevzdání do čtrnácti dnů, pak
se důkaz nezdařil žalobci, nikoli žalovanému (§ 927 obč. zák.). K odů
vodnění svého názoru uvádí dále odvolatel, že kdyby byl chtěl zákonodárce uložiti přejímateli důkazní břemeno, že vada se objevila ve
čtrnácti dnech ode dne odevzdání, že by to byl výslovně v § 92'6 obč.
zák. vyjádřil. Tu si avšak odvolatel neuvědomuje, že podle čl. I uved.
min. nař. platí pro něho domněnka jen tehdy, vyjde-Ii nemoc do čtrnácti
dnů najevo, a tomu tak v souzeném případě není, ač bylo povinností
přejimatelovou jak jest mu to ponecháno na vůli - , aby se talk stalo.
Že v té době zvíře kašlalo a mělo těžký dech, to nebyly - jak uvedeno
- příznaky pro existenci dýchavičnosti v stanovené čtrnáctidenní lhůtě.
Teprve pak, kdyby byla vyšla dýchavičnost najevo již v této lhůtě, bylo
by na žalovaném, kdyby se chtěl zprostiti ručení, aby dokázal, že nemoC
ta nebyla tu ještě v době odevzdání a před odevzdáním. Poněvadž však
- jak již uvedeno - vada nevyšla najevo ve čtrnácti dnech po odevzdání, bylo na žalobci, aby on dokázal, že tu přes to byla v době odevzdánÍ. To se mu ale nepodařilo a proto prvý soud nepochybil, když žalobě nevyhověl.

Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovólání.

D

ů

vod y:

Dovolatel je na. omylu, má-Ii za to, že mu svědčí právní domněnka
obč. zák. již prolo, že uvědomil podle § 926 obč. zák. písemně
žalovaného o onemocnění koně, kterého od něho koupiL Takový postup
by stačil k založení uvedené právní domněnky jen tehda, kdyby nebylo
pochyb o tom, že se u prodaného koně objevila SKutečně do 14 dnů po
odevzdání dýchavičnost. Kupující, který žaluje ze správy a chce užíti
právní domněnky § 925 obč. zák., musí totiž nejen se zachovati podle
§ 925 obč. zák., ale musí též dokázati, že dobytče jím převzaté onemocnělo do 14 dnů po převzetí jednou z nemocí, které jsou uvedeny v nařízení ministerstva spravedlnosti č. 3184/1916 ř. z. Vždyť užití právní
domněnky § 925 obč. zák. má místo právě jen II nemocí v dotčeném nařízení uvedených, a to jen tenkrát, objeví-li Se do 14 dnů po převzetí,
a žalobce, který se o onu právní domněnkll opírá, musí tudíž dokázati
její předpoklady. V té příčině není v §§ 925 a 926 obč. zák. normována
nějaká úchylka od pravidla, že každá strana musí dokázati, co pro
sebe tvrdí (srv. Komentář Sedláčkův k obč. zák. u § 926, str. 362, 363).
Literatura, citovaná žalobcem v dovolání, neřeš'í výslovně twto otázku
a zřejmě předpokládá, že není vůbec pochyb o onemocnění dobytčete ve
14 dnech po převzetí jednou z chorob, které jsou uvedeny v řečeném

§ 925

nařízení.
Dýchavičnost koně

nemusila býti ovšem znalecky zjištěna ihned ve
14 dnech po odevzdáni koně. V souzené při nepodařilo se však žalobci
dokázati a podle výsledků průvodního řízení nebylo zjištěno ani dodatečně za sporu, že se u koně objevila dýchavičnost již ve 14 dnech po
, jeho odevzdání, a ne,nůže tudíž žalobce pro sebe užíti právní domněnky
§ 925 obč. zák.
Právem proto nižší soudy žalobu zamítly, když nebylo též zjištěno,
že kůň, kterého žalobce koupil od žalovaného, byl dýchavičný již v době
dodání.
Že se žalovanému nepodařilo zvrátiti právní domněnku § 92'5 obč.
zák., není rozhodující, když, jak vyloženo, domněnka tato nepřišla vůbec
k místu.
K čí tíži jde, že pro horečnaté onemocnění koně nebylo možno
zjistiti, zda kM onemocněl dýchavičností hned v prvních 14 dnech po
převzetí, netřeba hledíc na obsah dovolání řešiti.
čís.
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zelezniční zaměstnanci.

Zahlazením trestního odsouzení pro zločin, pro nějž byl železniční
zaměstnanec čsl. státních drah propuštěn ze služby podle § 124 služeb.
řádu pro zaměstnance čsl. státních drah, nezanikají veškeré následky
odsouzení, zejttténa ztráta služebního místa a ztráta aktivních a odpočivných požitkil.
.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1939, Rv I 2211/38.)
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Žalobce, který byl roku 1922 krajským soudem v L. nepodmíněně
odsouzen pro zločin krádeže státního uhlí v topírně v Ú. k 6 týdnům
těžkého žaláře a k ztrátě volebního práva a který byl pro týž delíkt
v disciplinárním řízení potrestán důtkou, byl koncem ledna 192"4 ze služeb čSD. propuštěn. Ve výměru příslušného ředitelství ČSD., jÍlj1ž bylo
propuštění žalobcovo provedeno, se praví, že žalobce důsledkem pravoplatného odsouzení pro uvedený zločin pozbyl ve smyslu § 26 tr. z.
místa úředníka státních drah a že se tudíž doručením výměru žalobce
zbavuje své dosavadní služby ve výtopně v ú. Dne 26. března 1929
bylo mu povoleno zahlazení odsouzení. Tvrdě, že k propuštění a k zbavení nároku na pensi nebylo zákonného podkladu, ježto podle § 92 služ.
řádu pro zaměstnance ČSD. nesmějí býti tresty kumulovány, jak tomu
bylo v souzeném případě, kde. byla žalobci v disciplinárním řízení dána
důtka a kromě toho byl dán do výslužby se ztrátou nároku na pensi, ač
koliv v disciplinárním nálezu o tomto druhém trestu nebyla vůbec řeč,
přísluší žalobci nárok na pensi od 1. února 1924 do podání žaloby. Domáhá se proto žalobce na Č.-s. státě zaplacení 264.000 K s přís!. a aby
dále bylo zjištěno, že žalobci nál~ží měsíční pense 1.600 K vždy ka~
dého prvního v měsíci předem. Žaloby zamítly s o u cl y v še ch t r í
s t o I i c, ne j vy Š š í s o u d z těchto
dův(ldů:

Sporné strany se shodují v tom, že žalobce byl pravoplatně odsouzen
trestním soudem pro zločin krádeže. Toto odsouzení mělo podle § 26,
písm. dl, tr. zák. za následek ztrátu služebního místa a byl proto žalobce podle § 124 služ. řádu pro zaměstnance ČSD. právem propuštěn
ze služeb ČSD. Toto propuštění nebylo trestem podle § 92, odst. 4,
č. 7 služ. řádu, nýbrž jen správním provedením zákonného následku
trestního odsouzení pro zločin. I když tedy byl žalobce pro týž čin potrestán před tím kárným nálezem důtkou podle § 92, odst. 4, č. 2 služ.
řádu, nelze mluviti o nedovoleném kumulování trestů podle § 92, odsl. 5,
služ. řádu. Pozbyl-li však žalobce služby podle § 124 služ. řádu, pozbyl
podle § 12, odst. 2, stanov pensijního fondu ČSD., vydaných výnosem
min. žen. ze dne 27.12. 1928, čís. 65.814--1/4, i veškerých nároků proti
pensijnímu fondu ČSD., neboť také propuštění podle § 124 služ. řádu
jako provedení zákonného následku ztráty služby pro trestní odsouzení
pro zločin jest pokládati za propuštění z trestu ve smyslu uvedeného
ustanovení stanov. Nezáleží na tom, zda trestní odsouzení žalobcovo
bylo zahlazeno, neboť podle § 5, zák. č. 111/1928 Sb. z. a n. se sice
pokládá odsouzený, je-li jeho odsouzení zahlazeno, nadále za osobu
bezúhonnou, ale z toho neplyne, že zanikají také veškeré následky odsouzení, zejména ztráta služebního místa a důsledkem toho i ztráta požitků aktivních i odpočivných (srov. důvodovou zprávu vládního návrhu
zákona č. 111/1928 Sb. z. a n., tisk 45, a rozb. Č, 3814 Sb. n. s. tr.).
V souzené věci jde o nárok bývalého zaměstnance ČSD. na výslužné,
které mu bvlo železničními úřady vůbec odepřeno. Takový nárok nepatří mezi ňároky, o nichž mají p·odle § 70 vlád.nař. Č, 15/1927 a § 47
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vlád. nař. č. 96/1930 Sb. z. a n. napřed rozhodovati správní úřady, a_ ne.d o nárok ve smyslu § I zák. č. 217/1925 Sb. z. a 11., lak bylo vylozeno
L e v rozh. č. 15128 Sb. n. s., k němuž se pro stručnost odkazuje. Ne]I~I -I' V souzené věci ani na tom, že žalobcův nárok byl uplatněn teprve
za. ezyčerpání pořadu správnrch
, sto I·IC a ze
- b
'k
y I
proto po kl'd'
a an za naro
po Vmyslu § I zák. č. 217/1925 Sb. z. a n., neboť nemohl by býti jinak
ve 'vně
s
- b cz vycerpanr
_ . . pora
- du
posouzen ani tehdy, kdy b y b YI up Ia t nen
;;~ávních stolic a kdyby nebyl pokládán za nárok ve smyslu § 1 zák.
č. 217/1925 Sb. z. a n.
čís.
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Pro ručeui přejímatele podniku nebo jmění za dluhy náležející k2ře vzatému podniku nebo jmění (§ 1409 obč. zák.) plati stejná promlčecí
lhůta jako pro zcizitele.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1939, Rv I 2878/38.)
SroV. rozh. č. 15974 Sb. n. s.
Proti žalobě, jež došla procesního soudu dne 18. února 1938 akte:
roU se žalobce na žalovaném přeiimateli knihtiskárny domáhá zap~acenr
3093 Kč 50 h s přís!. za zboží, jež dodal zciziteli uvedeného zavodu
v· době od 27. dubna 1934 do 29. ledna 1935, namítl žalovaný, že žalobní nárok je promlčen, je,;to od doby, kdy se žalobce ~o,v~děl o p~e
vodu podniku, t. j. od 13. unora 193?, uplynuly do po~anr .za~oby vIce
než tři léta. Niž š í s o u cl y zamltly zalabu, uznavse namltku promlčení zažalované pohledávky za důvodnou (§ 1486 č. 1 obč. zák.).
N e j v y li š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání vytýká, že nárok, jehož se žalobce llé' žalovaném domáhá,
není nárokem z právního důvodu (titulu) dodáv~y, ?ýbrž že jde _o !lá~o~
z převzetí obchodu žalovaným podle § 1409 obe. zak. a § 187 tretr dllcl
novely k obč. zák., jenž prý podléhá obecnému promlčení třicetiletému.
Předpisem § 1409 obč. zák. jest upraveno ručení za dluhy jmění nebo
podniku tím, kdo jmění nebo podník pře.vzal, a _t~ tak,",že př~jimaotel
jmění nebo podniku ručí vedle dosavadl1lho dluzl1lka I;'rrn;o ventel~rr;
za dluhy náležející k onomu j,mění !lebo podnrku,. ktere pn ?devzdanr
znal nebo znáti musil. Převzetrm ]mem nebo podmku se nemenl mc na
povaze· pohledávky, kterou věřitel má proti zciziteli, t. j. na důvo~du
(titulu), z něhož pohledávka vznikla. Ručení přejímatele za dlu~y. pr~
vzatého jmění nebo podniku vyvěrá sice z jiného duvodu než zClzlteluv
závazek - onoho vždy ze zákona, tohoto i z jiných závazkových dů
vodů, na př. ze smlouvy. Ručení přejimatele však je přece určeno právním důvodem právního poměru mezi zcizitelem a věřitelem. Věřitel, jenž
se domáhá zaplacení své pohledávky na přejimateli jmění nebo pod11lku,
musí dokázati nejen důvod závazku přejimatelova (§ 1409 obč. zák.) ,
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nýbrž i důvod závazku zcizitelova. Ručí-li zcizitel a přejimatel jmění
nebo podniku za tutéž pohledávku solidárně, příčilo by se právnímu cítění, aby pro zcizitele, tedy původního dlužníka, platilo promlčení tříleté,
kdežto pro přejimatele třicetileté. Může-Ii se zcizitel jmění nebo podniku dovolávati promlčení tříletého, jest oprávněn tak učiniti i pře
jimate!.
Stejná zásada je vyslovena v § 1407 obč. 7ák., jenž jest spolu
s § 1409 obč. zák. zařaděn v pododdílu označeném marginální rubrikou
jako převzetí dluhu. Podle prvního odstavce § 14()7 obč. zák. jsou přeji
matelovy závazky co do převzatého dluhu tytéž jako závazky dosavadního dlužníka a přejimatel se může brániti proti věřiteli vším, čím se
může brániti dosavadní dlužník Promlčení pro přejimatele zůstává totéž (viz Motivy k třetí dílčí novele, str. 419 a rozh. Č. 15974 Sb. n. s.).
Jediná výhoda, jež plyne věřiteli z předpisu § 1409 obč. zák., záleží
v tom, že se může domáhati zaplacení pohledávky své na obou, t. j. na
zciziteli i přejimateli, při čemž přejimatel jest ovšem zbaven ručení,
jakmile zaplatil na dluzích jměni nebo podniku tolik, kolik činí hodnota
převzatého jmění nebo podniku.
.
Podobně tomu jest i v případě § 187 třetí dílčí novely k obč. zák.
s tím rozdílem, že přejimatel - blízký příbuzný zcizitelův - ručí za
dluhy náležející k jmění nebo podniku bez omezení na hodnotu převza
tého jmění nebo podniku, pokud nedokáže, že o dluzích při převzetí nevěděl ani nemusil věděti.
Z ratio legis §§ 1409 a 1486 obč. zák, které oba byly uzákoněny
současně třetí dílčí novelou k obč. zák., nelze nic vytěžiti pro stanovisko
dovoláni.
čls.
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Ustanovení § 70 vlád. nař, č. 70/1927 Sb. z. a n. o úpravě platových
a některých služebnlch poměrů zaměstnanců československých státních
drah bylo by lze užiti k uvedenému tam cíli jen tehdy, kdyby byla jeho
platnost ve smyslu § 105 ústavní listiny nařízena buď zákonem, nebo
jiným aktem postaveným na roveň zákonu (§ 210 zákona Č. 103/1926
Sb. z. a n.).
I kdyby se ustanovení zákona č. 103/1926 a vlád. nař. č. 15/1927
Sb. z. a n. stala součásti úpravy služebnlho poměru jiných železničnich
zaměstnanců než zaměstnancu ČS. státnich drah, nemohou smluvci při
úpravě služebních a platových otázek zříditi k rozhodováni o nich pří
slušnost správnlho úřadu, a lest proto soud ve sporu z tohoto služebního poměru povinen zabývati se platnosti. závazností a obsal1em dekretu o úpravě tohoto poměru, byly-li popírány, a nelze pokládati onen
dekret za právnl důvod zažalovaného nároku jen proto, že nebyl ve lhůtě
stanovené v § 70 vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. opraven nebo zrušen.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1939, Rv 11 710/37.)
Srov. Boh. A 14131,5373, 11374, 12535, 11958, 10578.
Sb. n. s. Č. 9875, 11897, 12225, 12633.

Žalobce jakc zaměstnanec zemských slezskí'ch drah obdržel. od
k' p 'ávní komise pro Slezsko dekret ze dne 15. lIstopadu 1928,
.zem.s ~ sb'yll uvědoměn o tom že s platnosN od 1.. července 1928 jest
' .poduredlllc
..
. k'e s t·t
I
h 'h
u·
v onemz
o dO do 11 platové stupmce
I u em vrc III o pr ~
preI~\~n vlaku' a že se mu přiznávají požitky od téže do~y v základ~1
v~;C\O 800 Kč s činovným ve výši 2.100 Kč, s výchovnym 2.1CJ0 Kc,
VYJI lň~vacím přídavkem 300 Kč ročně, a v němž se mu zaručuje pravo
s op t k l lednu 1931 vyhoví-Ii služebním podmínkám. Výměrem
na POds uPemsk'e'ho .u·řadu ; B ze dne 30. června 1933, Č. 22521 byl
presl la z
· . , · tI t
o
žalobce zpraven o tom, že usnesemm zemskeho zastupl ~ s v~ zeme
Moravskoslezské ze dne 30. října 1929, bylO ostanoveno, ze predplsy
'd
o č 15/1927 Sb. z. a n. plati obdobne pro zamestnance zem~La'~hnS~~'ZSkýchdrah, a to s účínností od 1. ledn~ 1926. Podle toho,byly
služební požitky žalobcovy upraveny ta~: z~ mu bylo nehledlc na
leho započitatelnou služební dobu 161et pnz?ano .od 1. .~edna 1926
Jl o é III. platové stupnice 6. stupně 9.600 Kč, čmovne ve vysl ;l.100 Kč,
s ř~~~vek na děti 900 Kč, doplňovací přídavek ženatýc~0~44 Kc ao kro,;,e
10ho byl žalobci přiznán vyrovnávací přídavek ve vysl S()4 Kc. oDa~~
b 10 žalobci oznámeno, že mu od 1. ledna 1928 do 1. l~d~a 1931 pnslusl
shlžné platové stupnice Hl!7 a od 1. ledna 1931, s!uzne pl~to".e stupnice JH/8 Proti onomu výměru podal žalobce namltky, v nIchz uplatňovalže' měl býti vzhledem na skutečný výk~n s:é o~lužby k 1. Jedn~
1926' zařaděn do kategorie gážistů mimo sluzebm tn~u II!4'0 a krom~
toho namítal že každým způsobem měl býti respektovan vymer zeoms~e
správní komlse ze dne 2:6. listopadl! 1928, jí~ž byl. žalobc~ ozar~de,n
s platností od 1. července 1928 do ll. platove stu!,nIce pod;ued~~cke.
. Uvedené námitky byly zamítnu,ty výměrem pres~~la zemskehoo ur~du
v B. ze dne 12. listopadu 1934, Č. 34373 Pres, a syzno~t,. kterou zalobce
proti tomuto rozhodnutí podal, byla rozh~dnut,m ~Ill~ster,stvoa vmtr~
.zamítnuta, Tvrdě, že úprava jeho požitku, uv;deny~1 vy~ery n~m
správná, poněvadž když se vychází pouze,z vlad~lho ~an.zenr c' 015/1927
Sb. z. a n" jež bylo dodatečně re?lpova?o ... mel byli jeho prevod do
nových služebních požitků podle vlad. nar. c, 15/1927 Sb. z. a n. proveden jiným způsobem (v žalobě blíže vylíčeným), domáhá se .žalobce,
aby bylo zjištěno, že mu přísluší hle?íc na dekret ~: dll<;
listopadu
1928 nárok na zařadění do ll. platove stupmce podurednIcke ve smyslu
§ 45 vlád . .nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. s platn~'stí od 1: ledna. 19'28 s, právem postupu k 1. lednu 1931. S o udp rve s t o II c e u~nal pra,':,em,
že žalobci přisluší nárok na zařaděni do II. platové stupnIce podurednické s platností od 1. července 1928, s právem postupu k 1. lednu 1931.
D ů vod y: nřednickou otázkou v souzeném sporu lest, zda dekret ze
dne 16. listopadu 1928 nelze napadati, t. j- zda !alo~c~ n~brl práv oni~
dekretem mu poskytnutých. Soud dospel k presvedcem, ze dekretle
nenapadatelný, že žalobce nabyl práva dotčeným dekretem mu eoskytnutého a to z těchto důvodů: Služební poměr žalobcův Je pomer soukrom oprávni. Obsah toholo poměru buď vytvořil z.ákon 'č. 1~3/1926,
resp. vládní nařízení Č. 15/1927 Sb. z. a n., anebo lel ne':,ytv.onl. yez-,
měme nejdříve evenutalitu prvou. Byl-li tedy soukromopravm sluzebm
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poměr žalobcův upraven co do obsahu v době vydání dekretu platným
zákonem č. 103/1926Sb. z. a n.• jak připouští ostatně výslovně též žalovaná (běží tu tedy o otázku skutkovou a nikoli o otázku právního posouzení, neboť nelze zapomínati na to, že platový zákon nefiguruje
v dotyčném případě Jako veřejnoprávní norma, nýbrž toliko obsah uvedeného zákona tvoří obsah soukromoprávní smlouvy, takže po formálně
právní stránce ustanovení onoho zákona pozbývají povahy zákonných
ustanovení a stávají se prostýmí ustanoveními smluvnimí) resp. vládním
nařízením Č. 15/1927 Sb. z. a n., tu í kdyby slezská správní komíse
nepostupovala nateriálně správně, mohl býti tento dekret v nejzazším
případě zrušen resp. pozměněn toliko ve lhůtě jednoho nebo tří roků,
a to podle § 151, odst. 7, zák. č. 103/192'ťl Sb. z. a n., po případě také
podle § 70 vlád. nař. č. 15,/Hi27 Sb. z. a n. To se však nestalo, neboť
zrušovací výměr zemského úřadu v B. byl žalobci doručen až v roce
1933. Podle názoru soudu· nutno § 151 zák. Č. 103/1926 resp. vlád. nař.
Č. 15/1927 Sb. z. a n. vykládatí v naznačeném smyslu, neboť při výkladu nesluší lpěti na jednotlivých slovech zákona, nýbrž interpretace
zákonného ustanovení musí se díti. teleologicky a při účelovém výkladu
vyplývají objektivně z oněch ustanovení důsledky, které byly shora
uvedeny. Proto i to, že řečený dekret odkazuje na snad tehdy pro zaměstance zemských slezských drah ještě neplatné vládní nařízení
Č. 15/1927 Sb. z. a n., není podle názoru soudu rozhodující. Neobstojí
ani argumentace žalované, že jmenování na nesystemisované místo jest
neplatné a že je proto též uvedený dekret neplatný, neboť jednak i tato
vada jest zhojena podle uvedených zákonných ustanovení uplynutím
doby (jedno- příp. tříroční), jednak zákon v § 6 č. 103/1926 Sb. z. a n.
nepraví, že by takové jmenování hylo ,snad neplatné, naopak z celého
doslovu zákona plyne, že tu běží o zákaz směřující proti veřejným
orgánům, které mají povinnost nejmenovati na místo nesystemisované.
Jest mylné domnívati se, že sankce na každý zákaz jest neplatnost (nicotnost) ve smyslu § 879 obč. zák. Zejména tam, kde zákaz směřuje jen
proti jedné straně, nelze ustanovení § 879 obč. zák. vůbec užíti. (O tom
a té okolnosti, že § 879 obč. zák. jest vykládati restriktivně, viz Dr.
Kubes v Sedláčkově-Roučkově komentáři u § 879 obč. zák.) Jak již
shora řečeno, jest sotld toho názoru, že ustanovem zákona Č. 103/1926
resp. § 7{) vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n., i když jest součástí
smlouvy mezi zemskými slezskými drahami a železničními zaměstnanci,
k()llkretně žalobcem, lze užíti jen analogícky, neboť tato ustanovení
docházejí obměny právě tou skutečností, že poměr, o který jde, jest
po výtce poměrem soukromoprávním, v soukromoprávní smlouvě tkvídm, a že tudíž na prvém místě platí ustanovení smluvní. Proto, ať jíž
platila ona zákonná ustanovení jako obsah předmětné smlouvy, či při
eventualitě druhé nikoliv, jest nutno vždy zastávati stanovisko, že poněvadž se jedná o poměr soukromoprávní, nutno sporný dekret vykládati jako soukromoprávnf projev vůle jedné smluvní strany, který byl
druhou smluvní stranou akceptován, a tak vytvořena mezí stranami
právní sféra, diktované právě obsahem citovaného dekretu. Onen dekret
jako soukromoprávní projev mohl býti napaden smluvní stranou podle

.' d práva občanského příp. podle analogicky modifikovaných ustanozas~§ 151 zák. Č. 103/1926 resp. § 70 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n.
venl
bč
k'h
.
IhOt' h
e
podle '
prav~ o ans. e o, am ~e •• u ac. ?v.To se však nestalo am.
dených zákonných ustano~ení pJatovychč:t:ro uIP:nobst. se J~stte dod~vat' ze
úřé'dní titul jest nerozlučne spojen s ur I ym s uze mm mis em a Jes. na
'eho propůjčení přímo závislý (rozh. Č. 9875, 11.89'7 Sb. n. s.). Ze .vse<;h
J dených důvodů jest soud názoru, že uvedeny dekret Jest platny a ze
~v~ěhO vznikají práva a povinnosti stran. O d vol a c í s o u d potvrdil
napadený rozsudek.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby dále o věci jednal
a znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud zamítl odvolání žalované a potvrdil prvý rozsudek
proto že bylo opominuto včasné užití ustanovení §.70 vlád. nař.
č. 15j1927 Sb. z. a n. k opravě dekretu ze dne 26 .. lIstopa:~u 1928:
() který žalobce opírá žalobní nárok: Stalo se tak nepravem a za!ovana
to pod dovolacím důvodem právní mvlnosti vytýká. Ustanovem § 70
• vlád. nař. č. 15/19127 Sb. z. a n. jedná <> opravě nesprá~né v~mě.ry nebo
výplaty služebních příjm;ů z~mě~t~anců č~sk?-slo::.ensokych statmch d~ah
a jde tu o zvláštní řízem .přIslusnych spravmch ur~du O.s~u~romoprav
ním riftroku železničních zaměstnanců podle § 105 ustavnI lIstmy a podle
zák.. č.217/1925 Sb. z. a n., jak dovodil nejvyš'ší soud.~. rozhodn~l'tíc~
Č •.987511897 12225,12633 Sb. n. s., k nimž proto stačl Jinak odkazalI.
P()dle§ 105ú;tavní listiny může býti správní úřad povol~n k r~zhodnutí
onárokusoukromoprávním ien zákonem o tom vydanym. Zakonu na
roveň jest postaviti také jiné ustanovení, které má moc zákona, jak
tomu jest zvláště v ustanovení § 2'10 platového zákona Č. 103/1926 Sb.
z. a n. kterým bylo umožněno vydáni vládního nařizeni o platových
a služ;bních poměrech zaměstnanců ve státních úřadech, v ústavech,
fondech apodnicich státních nebo státem spravovaných, na které se
nevztahují ustanoveni části prvé až sedmé platového zákona, podle
zásad, na nichž jest vybudován platový zákon č. 103/1926 Sb. z. a n.
Podle "mocnění obsaženého v § 210 platového zákona bylo právě vydáno vládní nařízeni Č. 15/1927 Sb. z. a n. o úpravě platových a ně
kterých služebních poměrů zaměstnanců česko-slovenských státních
drah. V souzeném sporu ,bylo by tudiž možno užíti ustanoveni § 70
řečeného vládního nařízení, kdyby bylo ve smyslu § 105 ústavní listiny
nějakým zákonem neb aspoň jiným aktem jemu na roveň postaveným
nařízeno, že ustanovení § 70 vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. platí i pro
úpravu platových a služebních poměrů mezi žalobcem a žalovanou. že
se tak stalo, nebylo stranami vůbec uplatněno, nýbrž byl mezi nimi spor
jen o to, zda platové a služební poměry žalobcovy mají býti posuzovány
podle ustanovení platového zákona Č. 103/1926 Sb. z. a n. po případě
podle vládního nařizeni Č. 15/1927 Sb. z. a n., a zda byl platně založen
nárok, jehož se žalobce v souzeném sporu domáhá. I kdyby bylo správné
tvrzní, že se svrchu uvedená zákonná ustanovení stala součástí úpravy
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služebního poměru žalobcova, nevyplývalo by z něho, že nějaký správní
úřad byl podle § 70 vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. nebo podle § 151
platového zákona povolán, aby rozhodoval jako příslušný správní úřad
o opravě nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů žalobcových, neboť není tu zákonný předpis stanovící příslušnost nějakého
správního úřadu k rozhodnutí o soukromoprávním nároku ve smylu § 105
ústavní listiny. V poměru mezi žalobcem a žalovanou zemí jde totiž jen
o úpravu služebních a platových poměrů žalobcových podle § 25 zák.
č. 20/1861 ř. z., § 1 zák. Č. 280/1920 Sb. z. a n., po případě § 30,
odst. 2, § 53 zák. Č. 125/1927 Sb. z. a n. a § 2'12 platového zákona
Č. 103/1926 Sb. z. a n., tudíž o projevy žalované jako druhé smluvní
strany, t. j. zaměstnavatelky žalobcovy a o projevy vlády jako orgánu
projevy tu schvalujícího, nikoli však o projevy mající moc zákona neb
o projevy zákonu ústavně na roveň, postavené, jimiž by jediné mohla
býti odůvodněna příslušnost správního úřadu k rozhodování o nějakém
soukromoprávním nároku. Podle podstaty uvedených projevů nejde
ovšem ani o akty, které by byly autoritativním výrokem úřadů správních povolaných podle zákonů o tO/11 vydaných k rozhodování o nárocích
soukromoprávních(§ 105 ú. 1.). Proto není tu ani nijakého orgánu žalované ani nijakého orgánu státního, který by býval povolán podle § 70
vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. nebo podle § 151 platového zákona
Č. 103)"1926 Sb. z. a n. k opravě dekretu ze dne 26. listopadu 1928
žalobci vydaného a nemohlo výrokem nějakého správního úřadu vůbec
dojíti podle právě vzpomenutých zákonných ustanovení k jeho změně
nebu zrušenÍ. Odůvodňuje-li odvolací soud žalobní nárok jen tim, že
dekret ze dne 26. listopadu 1928 nebyl ve lhůtě k tomu v § 70 vlád.
nař. Č. 15/192'7 Sb. z. a n. stanovené opraven nebo zrušen a že jest
proto právním důvodem žalobního nároku, nelze jeho právní názor
schváliti, nýbrž je uznati správnou výtku dovo1atclčinu, že se odvolací
soud měl obírati otázkou platnosti dekretu, jeho závazností a jeho ob,sahem, jak se toho žalovaná domáhala již v odvolání. Pro svůj mylný
právní názor se odvolací soud těmito otázkami nezabýval, ačkoliv
k tomu odvolání žalované dávalo podnět, a neučinil ani potřebná zjištění,
podle kterých by o právním podkladu žalobního nároku mohlo býti
rozhodnuto dovolacím soudem. By! proto podle § 35-, odst. 2, zák.
Č. 131/1931 Sb. z. a n. napadený rozsudek zrušen a věc vrácena odvolacímu soudu, aby se obíral námitkami, jež žalovaná uvedla v odvolání
proti žalobnímu nároku.
čís.
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Rozhodování v řízení nesporném o věcech upravených opatrovnickými zákony č. 49/1874 a Č. 111/187'7 ř. z. přísluší samosoudci.
Zákon Č. 49/1874 ř. z. má na mysli pouze právní SUbjekty, které
jsou podrobeny jeho jurisdikci. Má-li dlužník své sídlo mimo oblast
platnosti tnzemského práva, přísluší zřízení opatrovníka orgánu povolanému k tomu podle práva platného ve státě dlužníka. Jestliže však
podle příslušného cizího práva nelze se domáhati ochrany společných
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majitelů dílčích dlužních úpisů společným opatrovníkem, ustanoz J"?u v přislušném cizim státě, a není ani mezistátní smluvní úpravy
venr hájeni práv majitelů diIčích dluhopisů, může tuzemský soud pro
cOa . ifele diIčích dlužních úpisů p~}ehajíci tuzemské1t!~ p~á~~. s účinke~
:rjObl~st tohoto práva ustanov1Íl opatrovníka k haJem jejlch spoleco

ných prav.
'.
. .
.. •
příčinu k zřízení opatr?vníka "??h~u zav~ati j~ zajm~ ~aj1Íelu
dílčích dlužních úpisů, tak 1 hospodarske a pravni zajmy dluzníka.
Ustanovení § 17 zák. č. 49/1874 ř. z. se vztahuje pouze na tuzemský
stát a tuzemsl,é veřejnoprávní korporace v něm uvedené.
(Rozh. ze dne 27. ledna 1939, R I 1542/38.)
S o udp r v é s t o I i c e (samos,:udce krajského sou~u. civi!níh?
P.) 1. ustanovH na návrh Dr. Zdenka M., majitele dluzmch fUplSU
~% zaručené zlaté půjčky královské rumusnké mon.opolní p.okladny
r 1929 (Cassa Autonoma a Monopolurilor RegatulUl Romamel), ~r.
Julia H., advokáta v P:, .opat~ovn!kem k ?ájení prá~ ~es.kos}ovenskJ:'ch
majitelů řečený~h ?luzmch UpiSU.' zejmena k vym".ha~.' .lIZ splatnych
částek kuponovych I v budoucnosh k splatnosh dosplvajlclch, a 2. rozhodl, že se okruh majitelů oněch dlužních úpisů, na které se vztah~'je
opatrovnická péče, určuje dnem 16. června 1937 pko dnem prvmho
návrhu na ustanovení opatrovníka, kterým byl ustanoven Dr. Karel F.,
advokát v P., jenž poté zemřel, a že jsou tudíž opatrovanci českoslo
venští příslušníci vůbec, jakož_J ti majitelé. dlužní:h úpisů: k~eří moh~~
dokázati, že byli toho dne drnteh uvedenych !Jtru a ze tehoz dne mell
své řádné bydliště v republice Československé. R.e k u r s n.í s o ~ ?
zrušil k rekursu Václava S. a Matyldy D. napadene usne~em a vrahl
věc prvému soudu, aby dále o věci jednal ~ znova r~zhodl. D ů ~ o d y:
Nelze souhlasiti s výtkou zmatečnos!J, ktera se uplatňUje proto, ze bylo
rozhochmto samosoudcem, ač mělo býti rozhodnuto senátem. Z ustanovení čl. II zák. Č. 130/1930 a § 3 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. jasně plyne,
že rozhodování v souzené nesporné věci přísluší samosoudci, když am
v zákoně č. 49/1874 ani v zákoně č. 111/1877 ř. z. není výslovně pře
depsáno, že rozhodování v případech tam uvede_ných je vyhrazeno s_~
nátu. Rovněž neschvaluje rekurs ní soud názor, ze rozhodl soud nepnslušný. Příslušnost soudu d~vol~~éhoJes! ~yvoditi z usta.novení. § 2
zák. Č. 49/1874 ř, z., podle nehoz Je pnslusny soud sborovy, ktery ma
plniti povinnosti úřadu opatrovnického. Po~le ob~ahu dluhop!~u pa.k
jest tuzemská plateb na Ž. banka v Praze, takze prvy soud byl pnslusny.
To že má býti zřízen kurátor společný a pro jaký okruh držitelů dluhopís;' jest otázkou meritorní, nikoli" formální. Ani další výtka, že nebylo
dbá~o předpisu § 17 zák. Č. 49/1874 ř. z., nepokládá rekursní soud za
důvodnou. Právě dotčené ustanovení předpokládá zřízení hypoteky a
sdělání listiny, avšak v daném případě nejde o obligace vydané. st.átem,
nýbrž jde o královskou rumunskou monopolní pokladnu. C:-.o .s~ tyka da!'ších výtek, jest se především zabývati otázkou, zda lze zndlh podle zaCivilní rozhodnuti XXI.
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kona č. 49/1874 a 111/1877 ř. z. kuratelu universální, všeobecnou pro
všechny držitele dluhopisů, či zda lze zříditi opatrovnictvi jen pro určitý
okruh takovýchto držitelů. V té příčině nebyla věc podle názoru rekursního soudu náležitě vyšetřena, takže nelze dosud zcela bezpečně odpo"
věděti na onu otázku. Bude třeba, aby bylo zjištěno, zda jednotlivé státy
upravily odděleně a samostatně otázku hájení práv držitelů dluhopisů svých příslušníků. Podle obsahu spisů se navrhovatel Dr. Zdeněk M.
zmiňuje o tom, že majitelé rakouské a švýcarské tranche sjednali pravo c
platné dohody s dlužnicí, a bude tudíž záhodno, aby správnost jeho
tvrzení byla vyšetřena a aby zároveň obdobným způsobem bylo osvěd-.
čeno, zda j v jiných státech a kterých k dohodě takové došlo. Bude-Ii
tomu tak, pak ovšem by nic nebránilo, aby návrhu navrhovatelově bylo
vyhověno, neboť pak by se zřízení universálního opatrovníka stalo nemožným. Konečně nelze přehlédnouti, že by bylo stěží možno podříditi
opatření soudu prvé stolice i účastníky mimo náš státní obvod. Aby pak
mohl býti dále stanoven okruh majitelů dluhopisů, bude záhodno, aby
bylo dále zjišitěno, kdo má právo r.esp. možnost inkasa kuponů rumunské
půjčky, resp. komu jest možnost taková vyhrazena. Rovněž bude třeba,
aby soud prvé stolice vyšetřil, zda jest správné tvrzení, že příslušná
,částka na zaplacení kuponů půjčky z roku 1929 splatných do konce
roku 1936 jest složena u Z. banky v P. a že částky za kupony půjčky
splatné v r. 1937-1938 jsou v clearingovém řízení placeny u Rumunské
národní banky a že mají býti sem převedeny a majitelům dluhopisů
vyplaceny. Kdyby tomu tak bylo, nebylo by třeba a ani dovoleno zři
zovati kuratelu, neboť pak by nebylo možno mluviti o tom, že majitelé
dluhopisů trpí škodu na svých právech a že práva jejich jsou zastavena
(§ 1 zák. Č. 49/1874 ř. z.). Konečně bude záhodno zjistiti, zda organisace majitelů cenných papírů zahrnuje v sobě i majitele dlužních úpisů
rumunské půjčky, t. j. »Svaz československých majitelů cenných papírů se sídlem v P.« a další okolnosti, o nichž se zmiňuje rekurs. Za
vylíčeného stavu věci nelze tudíž o návrhu spolehlivě rozhodnouti a bylo
proto vysloveno, jak svrchu uvedeno.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolacím rekursům podaným Václavem S.
a Královskou rumunskou monopolní pokladnou v Bukurešti obnovil
usnesení soudu prvé stolice.
Důvody:

Na prvním místě nutno vyříditi některé formálněprávní otázky a ná-·
mitky.
.
Je to především otázka zmatečnosti, kterou dovolací stěžovatel
Václav S. dovozuje z toho, že rozhodoval samosoudce místo senátu a že
prý tudíž soud nebyl náležitě obsazen. Stanovisko, jež tu zaujal rekurs~í
soud, jest však uznati za správné. Právem tu soud poukazllje k úpravě
§ 7 J. n. zákonem č. 130/19310 Sb. z. a n. Význam právě uvedenéhO
zákona ve spojení s předpisem § 3 zák. č. 1010/1931 .Sb. z.a n. vysvitne
z důvodů uvedených v posudku nejvyššího soudu. ze dne 30. května
1932, Pres 7.05/32, uveřejněném na str. 117 Věstníku min. spravedlnosti

jakos~ělení.

pod č. 40/32. ,Z odůvodn.ěni onoho, k němuž se dovolací
soud pnpoJuJe, Jde' najevo, ze by v otazce obsazenI soudu nebylo rozhodující ani znění zákonů č. 49/1874 nebo Č. 111/1877 ř. z., když jde
zřejmě o řízení nesporné. Dovolací stěžovatel neprávem tu odkazuje na
§§ 5 nebo 10 správně 11 zák. č. 111/1877 ř. z.; otázka obsazení soudu
skutečně tu výslovně řešena nebyla. Dikce těchto právních předpisů se
neuchyluje nikterak od jiných zákonných předpisů pro jiné obory nesporného soudnictví, vydaných se zřetelem na !ormálněprávní předpisy,
jež tehdy platily pro nesporné řízení u krajských soudů. Jak bylo postupováno u jiných soudů a v jiných věcech, nepadá na váhu právě tak
jako nerozhodují ani hodnoty majetkové, o kterých se má v řízení pojednávati a rozhodovati.
Další formálněprávní otázkou je otázka příslušnosti soupu prvé stolice. Po té stránce opirá dovolací stěžovatel své námitky vlastně jen
o to, že prý věcně nejde o společnou kuratelu, jak ji má na mysli zákon
Č. 49/1874 ř. z., nýbrž o nějakou, podle jeho názoru nepřípustnou kuratelu dílčí, takže prý by měly v otázce přislušnosti význam předpisy
§ 83 a) j. n.
Jde tu tedy již o námitky věcné, jichž se týkají d"lší vývody, v nichž
se dovolací stěžovatel snaží dovoditi, že v souzeném případě nejde
o veškerenstvo majitelů, tudíž o zájmy společné všem majitelům dílčích
dlužních úpisů, že k ochraně společných zájmů byl již zřízen opatrovník
v Rakousku, že vymezeni oněch majitelů, na které se má zdejší opatrovnictví vztahovati, není dosti určité a že rozlišování mezi nimi není
v souhlasu se zákonem; dále že by se opatrovnictví mohlo dotýkati také
práva zájmů osob mimo zdejši státní obvod a že by nemohlo vésti
k cíli, protože by práva nemohla býti uplatněna s úspěchem ani proti
Královské rumunské monopolní pokladně, ani proti rumunskému státu,
který prý je vlastním dlužníkem a který se tuzemské jurisdikci nepodrobil.
Jest uvážiti, že všechny uvedené námitky dovolacího stěžovatele
vedly by důsledně k rekmsnímu návrhu na změnu usnesení prvého soudu
v tom smyslu, aby byl návrh na zřízení opatrovnika odmítnut nebo
z věcných důvodů, zamítnut, a že by se totéž musilo obdobně projeviti
také v návrhu dovolaciho rekursu. A tu nelze nechati bez povšimnutí,
že nic takového se v oněch návrzích nežádá, nýbrž že se tam stěžovatel
zcela všeobecně domáhá zrušení anebo vrácení věci soudu nižší i stolice
k doplnění a vydání nového usnesení, pokud se týká ediktu zirkonu odpovidajcíího, aniž se v návrhu naznačuje, jaké vyřízení stěžovatel sám
považuje za správné podle zákona a podle svého výkladu. Dovolací
stěžovatel sám se nikterak netaj:í tím, že zřizení opatrovníka v souzeném.
případě pokládá za žádoucí, naznačuje však, že by k takovému opatření
nestačily předpisy dosavadni a že mu jde více nebo méně o řešení ně
kterých pochybných otázek, jež pokládá za zásadnÍ.
Stejně jako k dovolacímu rekursu tohoto majitele dílčích dlužních
úpisů bylo dovolacímu soudu při rozhodnutí věci přihlédnouti. také k ná~
mitkám, jež byly uplatněny v rekursu Matyldy D., a to také, pokud
6'
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k nim snad rekurs ní soud ve svém zrušovaCÍm usnesení nepřihlédl. Nelze
tu vývo.dy obsažené v rekursu pominoutt jen proto, že tato majitelka
dovolaclho rekursu nepodala, když vysloveným zrušením bylo formálně
vyhověno jejímu rekursnímu návrhu.
P?dle důvod~ obsa~ených ve zrušovaCÍm usnesení vychází také re- .•
kurs?! so~d z nazo;u, ~e podle skutkového děje vylíčeného v návrzích:
na .~nz:lll 0l?a~rovn.lka Jde sku!e~ně O t~kovS zájmy do jisté mlry v~em.
ma]ltelum drlčlch UplSU spolecne, ktere vyzadují jednotného řešení a
jednotné úpravy, jíž lze dosíci toliko cestou naznačenou v zákonech
č. 49/1874 a č. 111/1877 ř. z. Po té stránce nezavdává podnět k dalším
úvahám ani obsah shora uvedených opravných prostředků. Rekursní
soud, který návrh ani neodmítl, aní z věcných důvodů nezamítl, připouští
~á~.a~ně možnost kladného vyřízení a vymezuje si otázku, kterou má
re~ltr, ': t?:n smyslu, ~da jde v.souzeném přír:adě o opatrovnictví, jež
ma býtr ;r~zeno pro v~e.chny drzltele ~Iuhoplsu, či zda lze zříditi opatrovlllctvl len pro určI ty okruh takovych držitelů. Má však za to, že
k rozhodnutí o té otázce pro souzený případ nemá dosti podkladu ve
výsledcích dosavadního řízení. Připouští však, že by za určitých podmínek mohlo dojíti k zřízení opatrovníka pro určitý okruh zájemců.
Dovolací soud má za to, že o té otázce lze rozhodnouti bez uomrlenl
n~řízené~o. ve zrušo.vacím usnesení. Ježt::, pak jde toliko o právní otázky,
nrc ,nebram dovolaclmu soudu, aby hlede na obsah opravných prostředků
a návrhy.v I~~h obsažen~ sám učinil ono lozh~dnutí ve věci, jež by
mohl a mel uClmtr rekursm soud, kdyby byl vychazel z právního názoru,
který považuje za ,správný soud dovolací. Podle něho mělo zůstati při
vyřízení, jehož se věci dostalo soudem prvé stolice.
Nemůže býti pochybnosti o tom, že v souzeném případě jde o dílčí
dlužní úpisy, jaké má na mysli zákon č. 49(1874 ř. z. v § 1. O významu
t?ho, kdo je dlužníkem nebo může býti dlužníkem takových úpisů, není
nrc obsaženo ani v tomto paragrafu, ani v § 2 řečeného zákona; netřeba
však se zřetelem na zásady mezistátního práva pochybovati o tom, že
tu zákon měl na mysli právni subjekty, jež jsou podrobeny jeho jurisdikci. Nejen v otázce, zda a který soud tuzemský je příslušný zříditi
opatrovníka, ale i co do hmotněprávnfch předpokladů takového opatření
jsou tu normovány podmínky k zřízení opatrovníka, a to v tuzemsku
a tuzemským soudem k obhájení společných zájmů na základě dílčích
dlužních úpisů, třeba vydaných mimo oblast platnosti tuzemského práva.
Lze tu uvésti rozhodnutí Č. 1894 a 3712 Sb. n. s., jež se obě týkají dluhopisů vydaných společností, jež měla své .sídlo na území republiky rakouské, totiž ve Vídni, z čehož bylo dovoděno, že věcně i místně pří
slušným k zřízení opatrovníka byl obchodní soud ve Vídní.
Také v souzeném případě jde na straně dlužníků o právní osoby mající své sídlo mimo oblast platností tuzemského práva, což platí jak
o Královské rumunské monopolní pokladně, tak o rumunském státu,
o nějž tu jde podle obsahu spisů. Podle uvedené jíž zásady náležela ,by
kompetence v takové opatrovnické věci tamněiším orgánům, kdyby právě
v Rumunsku byly hmotněprávní i formálněprávní předpisy shodné nebo

obdobné se zákonem naším. Podle závazného sdělení ministerstva spravedlnosti tomu však tak není, neboť v Rumunsku není zavedena kuratela
k obhájení společných práv majitelů dlužních úpisů, o něž jde,a není
tam předpisů, jež by odpovídaly ustanovením zákona č. 49/1874 ř. z.;
mimo to však podle téhož sdělení není mezi oběma státu smluvní úpravy
co do hájení práv ,držitelů dílčích dluhopisů. Podle toho nebylo by
právně možné domáhati· se ochrany s p o leč n Ý c h zájmů majitelů
dílčích dlužních úpisů vůbec a ovšem ani tuzemských majitelů s p o leč n Ý mop a t r o v n í k e m ustanoveným v Rumunsku. Tento stav
věci však podle názoru dovolacího soudu nikterak nevylučuje možnost
použíti k obhájení společných zájmů takových majitelů, kteří podléhají
tuzemským zákonům (nechť již podle svého osobního statutu, nebo podle
zásady platné pro nároky a práva jako věci movité), .a to s účinkem pro
oblast tuzemského .práva, právě ustanovení tuzemského práva, jež k obhájení takových zájmů dává dostatečný podklad, když se tím nikterak
nezasahuje do kompetence úřadů státu, o nějž by tu jinak, kdyby takovou lú1pravu právní měl, šlo. Jen stav rumunského zákonodárství má tu
význam a podle názoru dovolacího soudu nerozhoduje, zda snad, a v jakém rozsahu bylo zřízeno opatrovnictví v jiných státech, anebo co v nich
bylo k ochraně společných zájmů věřitelů zařízeno bez účasti tuzemských příslušníků. Již v této souvislosti lze uvésti, že nerozhoduje ani
to,zda a co podnikli majitelé dílčích úpisů sami k obhájení takových
zájmů, ať již jednotlivě, či skrze organisace soukromoprávní povahy.
Již z.toho, co tu uvedeno, vyplývá, že dalšího šetření v tom směru
neQí potřeba. Netřeba zde rozebírati, jak by se věc měla za jiných podmfnek, než jaké jsou dány v souzeném případě; tak zejména v té příčině,
~d" by zásadně bylo možno ustanoviti více opatrovniků pro různé skupiny majitelů dílčích dlužních úpisů a zda by vůbec mohl býti ustanoven
opatrovník pro některou skupinu, a za jakých hospodářských i právních
předpokladů, a pokud by snad také pro takové mimořádné a nepředví
dané případy kolise zájmů vystačíly dosavadní předpisy uvedených již
zákonů zvláštních ve spojení s všeobecným zákonem občanským. V souzeném případě za daných podmínek tvoří totiž pro tuzemské zákonodárství a tuzemské soudy skupina majitelů dílčích dlužních úpisů, podléhající tuzemskému právu, takové společenství (veškerenstvo), pro jaké
zřízení opatrovníka ve smyslu tuzemských zákonů je na místě. Dlužno
uvésti, že podle § 1 zák. č. 49/1874 ř. z. nemusí jíti vždy jen a výhradně
o zájmy majitelů dílčích dlužních úpisů, nýbrž že mohou zavdati příčinu
k. zťiz~ní. opatrovn!~a tak~. zá,:ažné hospodářské a právní zájmy dlužnrk~, .J'.mz nelze zaJIsté. upntr narok na to, aby se v dalším jednání mohli
obratrtr na osobu, ktera by byla pro oblast tuzemského práva oprávněna
z~stupovati l~gálně také neznámé účastníky. Jaké kroky mají býti uči
neny .k obhá]e.ní. oněch společných zájmů, nepadá tu zatím na váhu,
protoze to ]e veCI teprve dalšího jednání a řízení soudního v němž účast
níci nebudou b~z. potřebné právní ochrany; nesejde zadm ani na tom,
z~a by moh!a .bY!1 na~toupena vůbec anebo s jakým účinkem cesta soudlll.ho.~p]at.nelll naro~u. ~atím nepadá na váhu ani to, že mezi účastníky
naleZl take rumunsky stat, stačí-li k zřízení kurately, že jde o dluhopisy
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vydané Královskou rumunskou monopolní pokladnou, které nechybí povaha právní osobnosti. Proto tu nemá význam ani předpis § 17 zák.
Č. 49/1874 ř. z., nehledíc ani na to, že se vzpomenntý zákonný předpis
nutněi dá vztahovati pouze na tuzemský stát a na tuzemské veřejno
právní korporace v něm uvedené.
Další doplnění, jehož požadoval rekurs ní soud,' vyplývalo zřejmě
z námitek učiněných v rekursu Matyldy O. Nerozhoduje však, zda byla
nějaká částka složena u Z. banky v P. na zaplacení kuponů půjčky
z r. 19Q9 splatných do konce roku 1936 a jak se má věc s platy na kupony za léta 1937 a 1938, když platy nejsou k volné disposici majitelů
úpisů nebo kuponů a když potřeba úpravy vzájemného poměru mezi
majiteli dílčích dlužních úpisů a dlužnicí není tím nikterak odstraněna.
Potřebu zříditi opatrovníka dlužno posouditi podle nynějšího stavu. Nebude ovšem závady proti tomu, aby o dotčených akolnostech bylo uvažováno, až půjde o to, aby byly určeny vhodné cesty k obhájení zájmů
společných. Nutno zde uvésti, že stěžovatelka sama poukázala k oněm
okolnostem ve svém rekursu, ovšem jen, aby doložila svou domněnku,
že prý osoba za opatrovníak nav~žená není snad se skutečným stavem
věci náležitě obeznámena.
.
Otázka, kdo má právo resp. možnost inkasa kuponů rumunské
půjčky, po případě komu je možnost ta vyhrazena, nepada tu podle nác
zoru dovolacího soudu rovněž na váhu, a to ani pokud by šlo o okruh
majitelů dluhopisů, jichž se zřízení opatrovníka týká. Příslušný odstavec
usnesení soudu prvé stolice byl do něho pojat zřejmě za tím účelem, aby
bylo vysloveno, že účinky zákroku o zřízení opatrovníKa mají býti i v budoucnu posouzeny podle data, kdy byl učiněn první návr!), podle něhož
byl pak skutečně ustanoven opatrovníkem Dr. F., a že. přerušiení, které
nastalo jeho úmrtím, nemá ten význam, jako by šlo nyní o něja)<ý návrh
nový a nikoli jen o návrh na jmenování jiného opatwvllí)<a. Ani tam, kde
soud první stolice onen okruh záj.emců blíže určuje, nezavdává zalfm
jeho formulace důvodu k nějaké jiné úpravě z úřadu, neboť'níkterak
nevybočuje z mezí kompetence tuzemského soudu, jak onÍ bylo pojed~
náno nahoře. Vývody dovolacího stěžovatele Václava S. nemají tu dále
významu již proto, že on' sám touto formulací ve svých zájmech není nikterak dotčen, a lze ponechati těm účasvnfkům, kterých by se snad ono
ustanovení nějak mohlo dotknouti, aby své zájmy v dalším řízení· sami
náležitě obhájili.
Zbývala by tudíž jenom otázka osoby ustanoveného opatrovníka.
V této příčině nebylo v opravném řízení nic podstatného uvedeno a ani
jinak není závady proti tOmu, aby, návrhu v tomto směru bylo vyhověno.
Nějakého předběžného výslechu nebo. svolení účastníků zatím nebylo
potřeba ani o podstatě návrhu, ani .co do osoby označené prO' úřad
opatrovnický. Ani stěžovatelům, ani účastníkům vůbec se tím' nestala
žádná újma, proti které by se.bylinemohli brániti s účinkem, kdyby byly
'
takovou obranu uznávali za potřebnou.
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, V knihovních věcech není pro.ti souhlast?ým vusnesen~ přípustný mivád . do.volaci rekurs (§ 46, o.dst. 2, zák. c. 100/1931 Sb. z. a n.~.
;f!tpi~Y§ 130, odst. 1, knih. zák. platí i za účinno.sti zák. č. 1-00/1931
Sb.z. a n.

(Rozh. ze dne 31. ledna1939, R 1 48/39.)

Srov. rozh. č. 14041 Sb. n. s.
K n i h o v ní s o u d vyhověl návrhu, aby bylo ve vložce č. 94 po-o
zemkové knihy J. pro Karla ~. Jos~fu 1;1. podle ~ájemní s.mlouvy ze d~.e
19 listopadu 1927 vloženo naJemm pravo ke kram~ proh kostelu v pnze;ní se skládkou a skladištěm na půdě s pnlehlou cho~bou .do
30. dubna 1946. Rek u r sní s o u d zamltl rekurs kmho'lmho
vlastníka.
N cj vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

'. V ·souzellévěci jde o vklad práVa nájemního v pozemkové knize,
tudížověé,jež jest upravena knihovním zákonel~ (z~k. ze ~ne 2~. č~:
vence>1871,č.95 ř, z,). Podle § 130) odst. I, kn.lh. zak,nem dalsl sÍ1z~
l1ostí; byla~li .stížnost proti usn:sem soud~ p::,e. stolIce v~ruhou; stolICI
zamítnuta. Stěžovatelův názor, ze dovolacl slIznost Jepnpustna pod!e
§'1'6'Qdst,2,zák. ze dne 19.. června 1931, č; 100 Sb. ~. a~. p;o nezakonnost,zřejn\ý rozpor s~ splsy..n:'?o zmatecnost, nem vspravn~. Jde tu
sice O věc říZení nesporneho v ?Irslm slova s~ysl!-l' vavsako ve~v upra.venou knihovním zákonem, ktery obsahUje zvlaštm predplsy o shznostl,
jež podle § I, odst. 2, zák. č. 100/193'1 Sb. z. a n. nepozbylo úč!nno~ti.
Byla proto dovolací stížnost od;nítn~!~ podle § 1.3'0, o,dst. I, knth. zak.
jako nepřípustná, kdyz tak neuclml JIZ soud prve stolIce.
čís.

17203.

Právo vdovy provozovati po manželově smrti konceso.vanou živno.st
ř.) nelze ani v celku ani z části převésti ilá jino.u OSo.bu. .
Jde však o. platnou smlouvu, jestliže se vdova zaváže vzdátí se svého.
živnostenského o.právnění ve prospěch jiného pod podmínkou, že· bude
smluvci udělena ko.ncese; po.ku4 však měl smluvc.e i po zamitnutí žádosti
O uděleni koncese provo.zovati nadále živnostenské o.právněni přisluše
jici vdově na svůj vlastní účet a nebezpeči, je smlouva v t~to. ~sti
.11icotná.
(§ 56 živn.

(Rozh. ze dne 31. ledna 1939, Rv I 2019/38,)
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Manžel žalovan~, který zemřel dne 22. dubna 1933, byl majitelem
k?ncese pro osobm automobIlovou dopravil jedním osobním
bllem. Dne 26. dubna .1933 sjednala žal~vaná s žalobcem písemnou
smlouvu, kterou Sl Sa!;l1. sepsah a .podle mz žalobce koupil od žalované
za 13.?OO Kč.aut?mobll ~ s ko~~esl, kte~á. na ni přešla vdovským právem
a kte~e se mela zalovana do tn let vzdalI ve prospěch žalobce' pro pří
pad, .ze.by koncese nebyla přepsána na žalobce, zavázala se Jmenovati
ho namestkem. Žalovana ustanovila pak žalobce svým náměstkem k rovozov<tní aut?d~ož~ářské živnosti, avšak později ho jako náměstka POdvolala; Tv!de, ze zal ovana nesplmla smluvní závazek o vzdání se ve
prosp~crr ,zalabce a o. Je~o ~onechání svým náměstkem v živnosti až
do u?elem kon~e~e, ack.0hv uplatu za automobil i za uvedený závazek
obdro:ela, domaha. se zalo~ce, a,ty byla žalovaná uznána' povinnou
L uČlnrtr u. n:aglst~at~ hlavmh? mesta Prahy (u živnostenského referátu
II. A). podam, v nem} se vzdavá konce.se udělené pro živnost dopravy
?sob jednou autod~ozkou ~ provozov~n~ vdovským právem ve prospěch
zalobce pod P?dmrnkou, z~ bude stejna koncese, totiž pro živnost dopra~y oso~ jeono.u aut~drozkou v P. na místech nájem.ním autům vyká-.
z~ny.ch udele~~ zalobc!, 2 . .p~':leChat.i nezměněným ustanovení žalobce
namestk.~m pr: prov?zovanr. z!vnostr podle výměru uvedeného úřadu
a pro pnpad, ze by zalovana zalobce Jako náměstka již byla odvolala
z~ovu ho jmeúovati z,a současného odvolání toho času ustanovenéh~
zastupce ~a~tupcem,PřI pr?vozování. své živnosti, a !o v obou případech·
neodvolatr zalobce jako zastup ce az do pravoplatneho udělení koncese
pod L uvedené. S o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby kdežto
'
o d vol a c í s o u d zamítl žalobu.
, N ~ j v y ~ ~ í. s o ~ d obnovil rozsudek soudu prvé stolice, pokud se
tykal zalobm zadostr pod L, kdežto co do části pod 2. uvedené nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
~odle .zjištěn~ nižších s~udu. se žalovaná při prodeji automobilu ža"
10bcI ,za~azal~, . ze se v,:da v j,:ho pr?s~~ch koncese jí provozované,
a sp;avne u.vadl odvolacl ~oud, ze nezalezl na tom, že strany práv neznale mlu~ll'y ,ve. smlo~ve o p;odeji konc:,se, bylo-li z dalšího znění
sm}ouvy zrejme, ze ~e zalo~an31 mel~ vzdati ~oncese v žalobcův pro~pech, t. j. pod podm.rnkou, ze zalobcl.bude udelena stejná koncese pro
Zlvnost dopravy osob jednou al.ltodrozkou v P. na mistech nájemním
automobilůr;r vykázaných; ~ždyť nutno smlouvu vykládati jako celek
a nelze, ulplvatr na. doslovn.e~ smys.lu výrazu, nýbrž jest zjistiti úmysl
smluveu a smlouve r<:zumetr ta~, l~k t? .odpovídá obyčeji poctiv~ho
obchodu (§ 914 obč. zak.). Sporua ujednanr vsak ve skutečnosti nesmě
řo~ala k p;odeji .koncese, který hy byl nedovolený a neplatný: Jest
ovsem spravn~,- ze podle usta~ov~ni odstavce 5 § 7 zák. č. 198/19(3(2
Sb. z. ~ n. muze vdova po maJ1teh autodopravní koncese provozovati
ob~ah teto koncese, ovšem jen na zbývající dobu koncese. Toto vdovské
pravo je osobním právem vdovy, právem zvláštního druhu podle intencí

zákona pouze k obživě vdovy vyhrazeuým. Důsledkem toho nelze toto
osobní živnostenské oprávnění vdovy ani v celku ani po částech pře
nésti na jiného. Ale v souzeném případě nejde vůbec o zakázaný převod
tohoto oprávnění žalované strany, nýbrž o její smluvní závazek učiniti
vůči příslušnému úřadu prohlášení, že se vzdává svého oprávnění pod
podmínkou, že žalobci bude žádaná koncese autodrožkářské živnosti
udělena. Převzetí takového závazku není zakázáno, koncese sama není
tím převedena na jinou osobu, nýbrž celý postup má jen příslušnému
úřadu umožniti, aby byla žalobci udělena nová koncese, aniž by se počet
dosavadních koncesí zvýšil. Tím není prejudikováno samostatnému rozhodnutí příslušného koncesního úřadu, zda vezme smluvené vzdáni se
na vědomí a zda je uzná za dostatečný a způsobilý předpoklad pro žádané propůjčení nové koncese. Žalobci přísluší nárok vači žalované,
aby tyto zákonem nezakázané kroky, k nimž se smluvně zavázala, také
vykonala a aby tím se své strany ulehčila žalobci nabytí nové koncese.
Bylo proto v této části dovolání vyhověno.
Správně však odvolací soud rozpoznal a uznal, že smlouva ze dne
26. dubna 1933 jest nicotná potud, pokud se strany dohodly na tom,
že žalobce v případě zamítnutí jeho žádosti o propůjčení nové koncese
ve skutečnosti měl provozovati živnostenské oprávnění žalované na
v I a s t n í ;účet a nebezpečí, jak s<tm v žalobě uvádí, ačkoliv podle
smlouvy měl živnost provozovati jako náměstek žalované. Odvolací soud
výstižně odůvodnil, že je~li živnost vedena jinou osobou, avšak na její
vlastní účet, není vedoucí osoba náměstkem ve smyslu poslední věty
odst. 5 § 7 uved. zák. po případě ve smyslu ustanovení § 55 živn. ř., a že
za náměstka ve smyslu uvedených zákonných ustanovení lze pokládati
jen toho, kdo provozuje živnost na účet majitele koncese (srov. rozh.
Č, 9734 Sb. n. s.). Pokud tudíž in eventum úmysl smluvcu se nesl k (jbcházení zákona a k založení zakázaného pachtovního poměru, byla žaloba právem zamítnuta.
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Povinnost společníků společnosti s omezenýnt ručenim (zák. č. 58/
1906 ř. z.) k zaplaceni kimenových vkladů jest bezvýjimečná\, nepominutelná a nelze ji omeziti ani za souhlasu ostatnich společníků.
Byla-li společníku uložena povinnost vplatiti kmenový vklad v hotovosti, nemůže se této povinnosti zprostiti tím, že pileve7lllte na místě
spOlečnosti záv~ zaplatiti věřiteli společnosti částku ji zapůjčenou
a že právní povaha této zápůjčky byla za souhlasu ZÚČ3stněnych dodatečně :mtěněna v plněni peněžitého vkladu.
(Rozh. z·e dtle 1. února 1939, Rv II 486/38.)
Srov. rozh.

č.

5063 Sb. n. s,

-
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žalovan.ém společnilku Hrmy J. B-ský a spot, SjpOc
omezemym v T., domáJhá,poddlu~nid<Jou žalobou
(§308ex .. ř.) zapl~a:cen~ 51.759 ~č s přís!., t~f(lk, že žaJllOva:ný vstoupil
do uvedene spol:ecnostl s mcemm omezen)'m s kmenovým vkla:dem
69.0D? Kč,n~ ,který složil ho,tově jen, 17.250 Kč, kdežto zbyt·ek měl za~
plahl! ve ~hllrta:ch ~tanove!1ýc~ vaJ!n.~u ~h:omaJdau, žalovaný naJmítl, že
~poleonostI s mčemm omezenym, leJlmz Jest spoi'eoníkem není nic dlužen, ježto, se s Otaka~em D., jemž zapůj'čil firmě J. ELský a ~pol.
130.~ ~č a jen.ž.•ne':1O'hIl vy~o'vě~i, žMosti žalovaného a ostatních společnlku, aby zapuJcII za10vanemu ca'slkul nu~nou na zajplacen.í jeho Iome~ového ~kk.dw, a s ostam.ími, všemi, spo']e'čníky se dohodl, že nedopl'atek
zalova,neho hwde zaplacen ze 130.000 Kč zapůjčených Ot8JkaremD.
řečen.é firmě. Žalobě vyhověly s o u d Y v še c h tři st (, I i c n e j.
vy Š Š Í; ,so II cl z těchto
'
" Žal~'lYkyně se na
leč·n.osÍ!- s. ručemm

bylO' pou,žito 51.750 Kč ke krytí. zbytku kmenového vl<la:du dovolatelova,
kdežto věmel se vzdal práva žáda'ti hoto,vé vrácení této částky naspoletnos ti , ta,l<že peněžn-í prostředky, které spoI-ečnos,t měla do,stati od
žalovaného, byly ji skutečně diány k dilsposici. Ale těmto vývodllm dovoldelovým nelze při svědčiti již se zřením n právni předpisy zákona.
Byla-li žalovanému uložena, povinnost vplatiti kmenový vkla:d v h o lov o s t i - o n-ěj'akém· voČoném plnění na Iomenový vklad (přínos,
apport) není tUl vůbec "mínky, - nemohl se této povinnosti zbaviti tím,
že místO' společnosti převzal. závaz,ek zwplatiU věřIteli společnos,ti
částku 51.750 Kč jí zapŮij'čený,ch a že právní povaha této záJpůjčky za
souh'kťsu "účastněných byla dodatečně změněna v p,lnění pe.ně~ního
vkladu.
Právem dospěly proto niž,ší sO'lIdy k úsudku, že tato transakce,
i kdyby se byla stala, j-e vůči věřitelům spo,le,čnosti bez významu a že
zwža.]ovaná pohledflvlka je tedy po právu.

důvodů:

• Roz~odl1uU spor.~ ~ávi~í na roiřeše:ní' otáJzky, jal<ýlm způsobem měl
zalovan,y pko ,spoIeomk fIrmy J. B-skya spol., společnosti s mčením
omezeným v T., vyho"ěti své po,"innosti ~plaUti kmenlOv'ý vklad jím
'P'řevzMý podle § 63 zák. ze dne 6, břema 1'906, Č. 58 ř. z. PO'dle řeče
néh? zákon~;ého .us,tan?v-ení j~ k~!.d'ý společník opov,iinen vplati<ti'kimenovy vklad 11m pcevza,ty v pIne VySl poclle spo.]'ečelnisil<é smlou,;,y a 'wsnesení ~pol:eĎn,fky pJ.atně uČÍ<něný,ch,; pokud< !lení společenskou smlouvou
ne?!~ platně_ učiněným U'S!l1!esenÍim -ó zme'h·ě luk jiného Uls'tanoveno, jest
ulčmllI vplaty nal<~,e.n:,:V'é v~lwd~yšemi. společníky po'cHe poměrů jejich
Iomenovych vkladu, lez !liW]lI bytl plnen.y v hlO-tO'v,ost'i. Podll,ezjiště<nÍ
nižších soudů vsto'lllPil ž"lova:nýdle J1otái'iského spisu ze dm 29. dubna
1933 do spo,letností s kmenlovým vk1wdiem 69.000 Kč, na 'k!terý složÍ'!
holově 17.250 Kč, kdežto zbytek měl zapl"titi, ve ]!h!ůtáoh s'tanovených
v~l~o;, hromad:?~ Nedo~latek l<1menoV'ého yl<l~du 51.750 Kč je dále dile
zapl<su na kontle za,lovaneho 1TI!e'z,aprav;elJ-, ze]lmena nenú v knize podíll:ní,ků
žádný .záJpis, ~:, ~y .ž,aloV'amý ať Ij:iž ,::Iast~,ími ,neho půj!čen)Ómi penězi byl
doplaM chybeFel ca'st]m 51.7BO Ke, p~e's to však potvrdili jedinatelé
~po'leč,:os:i ve z'P~ávě ze eln,e 7. záři 1933 (§ 26, ods,l.3, záJk. Č, 58/1900
r. z.), ze· wlov"ny kmenQvy vkil",cl69.0QO Kč plně a hotověs<!oži'l. Kmenové Vlklaely Jsou úvěrovým podlkladem s'p,olečnós,tj: s 'riucenJ;m omezezeným a zá,l<ol1' pečuje četnými přeclpÍ,sy r<ÍJzlI velícího o to, aby věřitelé
mohlI po celou dobu trvání společnosti s nimi pOlčitati a na ně se spoleh!nout~. Povinno-st k jejich zaJp1.wcení jes1tpovinností bezvýjimečnou,
neprommut-elnQu a neomezltelnou, a to ani SiC' slOwhll"sem ostatních spoc
lečníM (rozh. Č. 5063 Sb. ne s.), žaJlovaJný snaží se doličiti vdov,oláni
~,~ Ulči"i1 z~dost své p'Úvi~nosti tim, že vdobě,l<dyž ministe~stvo vrritr~
zadalo, zmenu ,sp.olečen,ske s,:olouvy.v,t'?m smyslu,. že měl s,ložiti zbytek
u!p's~neh'O podllu ':: húto'1flosh, ~poIecmClse dohodli na tom, aby z'e zápu]cky 130.000 Kc společníkem OtaJkar.em D. spoleánostiposkytnu,té
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žalobou podle čl. XLlI uvOz. zák, k c. ř. s, nemůže se ten, komu byla
určitá věc

(vkladní lmížka) protiprávně odňata, domáhati toho, aby
zcizitel podpl'isahou seznal, jak s odňatou věcí naložil, je-li účelem žalOby, aby poškozený zjistil, zda má pachatel ještě odňatou věc.
(Rozh.ze dne 2. února 1939" Rv I 2974/38.)
žalovaná Aloisic Č. olev,řda násiJim za pomoci druhého žalovaného
Karla Č. záS'llMl<u žalobcova stolu a nalezla Iwm vkladní, knílžky v žalobě
,přesně popsané. Druhý ž'alovan.ý Karel Č. :mimo too<bslaral na příkaz
prvcé žalované O'teV'ře:ní pancéřové s,chránky <ll Z. banky a odla:mlud vyzvedl vkladin.í 'Ioníiky žaloboo-vy. Ža,lO'hce sedamáhá na žalovaných jednwk, ",by bylo uznáno právem, že žalovanf jsou Ipovln"i ud.ati, žalobci
po'ď p'řílsaho'll,á'ak bylo nal'Oženo s vklaclni:mi IonÍžl<ami' (!bHze popsanými), oddzenými zaJčálkem ledna 1938 ze žal'O'bcova drž,ení, I<de jsou
ony vkl'a:dni' ,Ioniž:ky ,wlož"ny, po připadě, za jakých podmin.ek jsO'll' tam
ulo,ženy, Z'Ga Í'SOll v.úscho-vě něj'akého uschovatele, prQtikterým dokladům a za jakých, formalit liZe žádati jejioh vydáníl, ,~.cla m tě,chto
vkladních kniiikách zůstaly nevybráJny tytéž ,"klady, které na nich byly
vykázáný,,'po p,ří[l'adě, zda a j:aJkou částkou peníze z on-ěeh .. vkladnich
knížek byly kterýmkoliv ze žaldvwný'ch vybrány a kde jsou, po případě,
na loIeré vkladní knížky, uloterých ústav,ů <byly ,tyto peníze uloženy, kde
se tyto kniŽ!ky nacházejí á jiSOUi :ulMeny (jsO'u-ti v úSioh.ovénéjákého
uschovatele, proti kterl'm dokladŮim a za jakých! fo~maHt 'lze žMati jejich vydání) a wdativšechno spráV"ně a úpllně,co jim~:est 0' zaJšantročeni
peněz natěchtO'l<nížl<ách Ulložených známo" ,.jeGnak .vY'elání
pokladních
.
..,
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knížek. K odůvodnění žaloby přednesl: Vklady na odňatých vkladních
knížkách jsou j.eho vla'stnictvím, sám je ukládal, sám i'e 0,,1 zříditi,
je dD svého držení, nikdy jeni"komu', zejména ne žal'ovaným, wni nedaroval, ani na ně nepř=ed:I za úplatu a jest nebe2Jpečí, že žalovan.i
vyberou z v~ladnich k,n-í~·ek vkl'ady nebo že tak již účinili; jest tudíž
třeba nejprve zaisti,ti, zda oba žalovaní nezašantročiH vkladní knižky.
jinam, zda peni"e z nkh nevybraH, neuloži-H' na jiné vkladlní kmí'žky, ~
jaké, aby podle toho mohl" u1pravíti žaloblni nárok týkající se žaloby
vlastnické, kteroul se domáhá vydání "ěcí, a k tomu jest z'"Polřebí prokázati vbstniotví. Žallobce však tvrdj" které z vkladnkh 'knížek má žalov""á nyní v drženi resp. k,teré měla v době podání žaloby, " proto
je'st ",ucen zjis,tioti si' nejp'rve tuto okolnost, a jest tedy nejvhodnějším
prostředkem řádně a úplně pops'ati 'S'vůj nárok vlas1nkký, který fe uvedeOlÝ pod další ž:al'obní žádos,ti a k,terý si vyhraz.uŮ'e přesně speci.fikovati
"ž po složení ,přísahy v)'jevovací. Niž š í s o oU d Y omeZÍ'V'še spor na
jednání a rozhodnutí o žalohní žádosti, týkající se přísežného seznání,
zamítly v této pří-čině žalobu, s o ud .p r v é s t o I i c e z těchlo d Í1vodl ů: žalobce se domáhá na žiJ!lovaných sl-o,ženÍ. vyjevov"cí .přísahy
dle čl. XLII uvoz. z"k. k c. ř. S., aby ·si zjistH, zda a které, V'kladní l<nížky
u'vedené v žalobní ž"dosti ma:ji žalovaní v držení resp. měn v době podán,' žaloby, po případě, Í'ak s nimi naložiJ:i.. žallobce podrobné uvádí,
o jaké V'kladní knížky jde, kterými pen.ěžními ústavy byly vydány, jwká
mají' čí's1a hlavních knih oněoh peně~ní<C'h ústavu, na koho a jaký obnos
k mčitémlU dllí ZJměly a zda j,s-ou' vázámy heslem. žalovaní nepopírají ani,
že by kn,í~ky ty nevyzvedll'i, aui'ž to výs-loV'ně nepo,tv~zllF, nýbrž jen tV'rdí,
že kní~:ky, 0' něž jde, jsou jejich a že v dohě podání, žaloby ji,ž je neměli
a nemají' :v držení. Nemlů'ž,e se tudíž -řídl, ·že by šl:Ol v sQ:u~ené věci o zamlčení n~bo zat"Jeni a že by žalobci 'nebylo mo'žno domáhati se p,římo
vyď"ní kní'žek. Je souhlasiti se s1raJnwmi, že jde o žalobu v.]aSIIJnkl<ol1.
žalobce může také, jak se vyžaduje u vl'a,g,tnkké žaloby, přesně označiti a popsaU vkladní knížky, -o které jde. Pw spor není rozhodující,
zda žalovaní· l<ní.žky ty m"i'í: v d~ženi či niko,]'iM, neboť ž"lobce může
i za řízení, zti).stí~li, že žalo~aní nemají- \fkladmi Ioní1ž:ky v držení, změniti
původn-í petit .na zaplacení wrčitéč"stky, která na j-ednoHlivél<nížce byla
uložena. Nemůže tt,díž soud při-svědčiti žalobci, že by mu< 'll!ebylo možno
bez žádaného přísežn,é!ho seznání' domáhati se náro~u :na vydání shora
uvedených Vkladních knížek, když ž"lovaní je nezatajují' ani· nez"mlčuF,
lakže žalobce o nich ví.. Došel proto srod k úsudku, že žalobní nárok
na složení vyj evovací přísahy podle čl. XLII. UIVOZ. zák. k c, ř. s. není
odůvodněný a že není lIpravení žal.obní· pwsby ~a vydání knížek na ní
záv,is.lé. Za loho stavu věci mlllral SlOud, že ža·lohnÍ' náwk v tomto směru
není důvodný, a proto jej zamítl.
N e 'j v y Š š í s o u cl nevyhov,ěl do-vo.lání.
Dů vod y:
To, že žalov8Jn:í ve sporu popírají., že by měH v drženíl iUineb onu
vindikovanoo> vkl"dnf kniZiku, takže ža}abd není ",námo, kdo ze žalo-

. 'I
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nebo onu vkladní kniž:lm má anebo kdo třetí snad ji má,

~~nle~~k :~enasvědčuje tomu, že by tu byly předp?kl"dy žaloby ~odJe
nlk XLII. voz. úk. k c. ř. s., j-ežto podle toho nem sporu o tom, ze. se

~1.1 .' II vy.J;íčeny'm způsobem ujali mod nad vkhdními knížkami, .a
za .Qvanl
"'v v za
v IOlb e t vn d'l
v za
v I'ovan.l'd'Osu-d :m aJI
.', -h' strany dovo,latel sám JIz
'II', ze
S d nt e v , .
v h v
VOl
v t ve
d ' knížky ve svém drzem, a Jen povsec ne nazna-cl moznos,. z
~~i~v;~í tu neb onu z vklaclnich knílžek z"š"ntwči1i jilfi1lm nebo z mch
vybra,li pení,ze.
.
.
v
v,
Po práJvní stránce nižší soudy nepochy?"ly, zan;ltnuovse zala.bm. zva d' . o řené o ustanovení čl. XLII 11'V02. zak. k c. r. s. Nelze sice pna~~ó~ odvol:acímu soudu, pokud s tohoto hl'edi~ka klade d:Ů'raz na to,
~vev I 'bce !TIoh'! žaJ.ov8Jti o: n"hradu škody a že měl ihned žádali odsou"
ze za
v,
I v . h na vkl 11dmc
. h 'kmz
<Vk'a ch .
, vo ,Iovany' ch k z"plwcem. castek
1] ozenyc
zenl za
v.
. . v d' v t . h
Bl-li žalobci< zp-ůsobem v ~alob~ .tvrzenyo;, ?rotl~"a",?e . o na Y Je ;0
l;;Idní knížky, může se diom"hat!l Jejich v)'ct'am (v,,"cem) Jako vlas:mk
v "66 ob-č. zák), po .případě z dúvoclu náJhrady š'kody (§§ 1294 a n,"s:!.,
~§1~23 ohč. z'"k.). Při vlastnické ž,,~ob~ mUlsío::,še.;m ž8Jl~bce'po~,I'e § 36?
obč. zák. dokázati nejen své vlastmctvl, vale I ze zalovny ma. vec:,e sve
. mlO'C'I . Než ""i z toho niktera1k ,nepl)'ne, ze by tu byly podmmky
. 'k zaloby
o v
. od~e čl. XLII uvoz. z"k. k c. ř. s. Podle lahoto U's,t'anovenl z~' ona muze
n kdo podrle žalobco'va clomněni má vBďůmost o: zamlčem neh o z~o.
!přidržen k tomu, aby pod pntaj ~ní některého J'mění!, ro~sud;kemb býti t
' "Jme~l.
v "
.
V
sou
sahou udal, co mu o za:mlčení ne o ~a aJem~
J:eiSt znarI?lO.
',v
eném případě žalobce tvrdí, že mu zalovam odcl'Zlh vkladlm l<TI!ltky, a
~ máhá se žalobou především ,toho, "by žalovanÍ' ;pod přísahou sezn~h,
"' ~k byl'o na1lioženo s těmito ImIWkami. Tato žalo<hní údost ne,mí vs"k
k~odle z,.kona oprávněna, nebof i lodyž se vychází z t~ho, ~e vža!c!~c~
podle čl. XLI! \.lV'OZ. úk. k c. ř. s. příslu'ší i tomu, kdO' s~ce V'I, ze Jmem
zde jest ale j-e v neji'stotě o jeho osudu (srov. rozh. c. 11855, 3!40,
1027 Sb: n. s.), nelze říd, že by tato náleži;ost byla~,plněna Vv proJed~
náv1lném příp"dlě, kde žalobce podl'e V'lastnl'ho tvr~vem ?eJen;presne ~I,
o jaké vkladní knížky jde, a kdo mu Je vzal, ale J~z v vzalobe, uvedl, ,ze
žalov,"ní dosud m"jí kní~ky ve svém držení, co;ž ?Ice zalov.a~l vve sv,~m
p;řed.nesu popřeli, ani,ž by V'Š'ak proto bylo lze p.ravem tvrd~li, ze tu~ 1de
o zami,čení nebo zatajení ulmění ve smyslu čl. XLll uv,oz. zak. k c. r. s.
V

V

•

•
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Soudcovský zákaz ve smyslu § 294 ex. ř. nenl zákonným zákazem
podle § 879, odst. 1, obč. zák.
. Věřitel, jehož pohledávka byla .po )ejúu za.žalováni jeho vě~telem
zabavena a přikázána k vybráni a jenz se proti so~dcovs~ému zákazu,
který mu byl podle § 294 ex. ř. dán, vyrovnal se svym dluznlkem (poddluž:nlkem) o zabavené pohledávce mimosoudnlm smtrem, nemůže se
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ve vstahu k svému smlnvci (poddluŽflikn) dovolávati neplatnosti mimosoudního smíru z dltvodu ustanovení § 879, odst. 1, obč. zák. a § 294

ex.

ř.

(Rozh. ze dne 3. února 19'39, Rv I 753/38.)
Srovn. rozh.

č.

9829 Sb. n. s.

Žalobce podal na žalované žalobu o zaplacení 56.0GO Kč s přísl.
z důvodu náhrady škody, která mu vznikla tvrzeným nedodržením pachtovní smlouvy. Za sporu byla zažalovaná pohledávka zabavena a při
kázfbna k vybrání věřitelům žalobcovým. Pak ujednaly obě strany mimo~
soudní smír, podle něhož žalobce přijal na vyrovnání zažalované po-,
hledávky 2.400 Kč s podmínkou, že mu druhý den budou vyplaceny a
že se zříká nároku na zbytek zažalované částky. Ta podmínka se sku_
tečně splnila. Řízení bylo ponecháno v klidu. Později žalobce navrhl
pokračování ve sporu a tvrdil, že hledíc na to, že zažalovaná pohledávka byla po žalobě zabavena a :přikázána k vybrání různým žalobcovým věřitelům, je mimosoudní narovnání neplatné. Niž š í s o u d y
zamítly žalobu, odvolací soud z těchto d ů vod ů: Žalobce vytýká
soudu prvé stolice, že neuznal na nicotnost mimosoudního narovnáni
mezi žalobcem a žalovanými již proto, že zažalovaná pohledávka byla
zabavena a přikázána k vybrání věřitelům žalobcovým. Soud prvé stolice neuznal na nicotnost uvedeného narovnání, ježto zápověď podle
podle § 294 ex. ř. jest zákazem soudním a nikoliv zákonným, který má
na mysli § 879, ods!. 1, obč. zák. Odvolací soud schvaluje jeho názor.
Jest uvážiti, že § 294 ex. ř. slouží ochraně věřitelů, v souzeném případě
věřitelů žalobcových, jeji!Oh Ipostav5ní jest zpevněno u'Stwnovením § 308
ex. ř., podle něhož veškerá nakládání dlužníkem či poddlužnikem se
zabavenou pohledávkou jsou bez účinku na věřitelova oprávnění vzniklá
přikázáním pohledávky. Jde tu pouze o právo věřítelů žalobcových, mimosoudním narovnáním stran nedotčené, kteří podle § 30'8, posl. ods.t.,
ex. ř. mohou vždy žádati, aby byl plněn předmět pohledávky. Zákon
sám pak nemluví o naprosté neúčínnosti jakéhokoliv nakládání se zabavenou pohledávkou, nýbrž pouze o neúčinnost! vůči vymáhajícímu věc
řiteli, a to tehdy, kdyby bylo nakládání se zabavenou pohledávkou na
škodu oprávněním, jež vznikla zabavením pohledávky. Tím je účel
ochrany vymáhajícího věřitele zcela splněn. V souzené věci nejde o nic
jiného než o záník pohledávání žalobce proti žalovaným důsledkem mimosoudního narovnání, a to po soudním jeho zabavení pro vymáhající
věřitele. Proto postavení žalobce ja'ko dlužníka a žalovaných jako poddlužníků vůči vymáhajícím věřitelům zůstává nedotčeno a uvedené narovnání jest účinné právě jen pro žalobce a žalované samé. V tom záleží
sankce pro porušení povinností stanovených soudcovským zákazem.
N e i v y š š Í's o udl . nevyhověl dovo,lánL
Dltvody:
'podle. § 234 c.ř.. s: nemá .zabavení a přikázání k vybrání zažalované
pohledávky za spotu vlivu na aktivní oprávnění žalobcovo.

V souzeném případ~ netřeba ře~iti otáz~u,. jaký právní účinek by.měl
uzavřený mezi zalobcem a zalovanyml o zazalovane pohledavce
~~g vymáhajícím věřitel~n;, kterými ?ylat~to I:0hledávka za sporu ::abavena a jímž byla pi"l,kazana ~ vybra~l, lezto Íl~o,sporu nevstoupil! a
též v něm nějakých prav proh zalovanym neuplatnujl.
Jde jen o to, zda obstojf žalobcova námítka, že mimoso~dní vyrov~
nání mezi spornýmt stranami j.e podle. § 879, ~dst. 1, obč. zak. neplat~e
(nicotné), protože se stal~ prot! soud~lm zákazu~ ,ve smyslu ~ 294 ex. r.,
doručeným oběma stranam pred omm vyrovnamm. Tuto namltku oba
'žší soudy neuznaly za důvodnou a právem uvedly, že zákazy uvedené
m§ 294 ods!. 1, ex. ř. jsou zákazy soudcovskými a nikoli zákazem zá~onným' podle § 879, odst. 1, obč. zák. Žalobce se tudíž nemltže ve
vztahu k svým smll1vců~ (žalc:vaným) s úspěchem .dovolávati. neplatnosti mimosoudního smlru, oplraje se o ustanovem § 879 obc. zak. a
§ 294 eX. ř.
,

čís.
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. Ujednání o odměně za ~ákroky. (řnterv~ce) II vlivných osob.ve .věci
pozemkové relormy odporuje dobrym mravnm (§ 879, odst. 1, obc. zák.).
(Rozh. ze dne 3. února 1939, Rv I 1990/38.)
Srov. rozh. Č. 10412, 14800, 15378 Sb. n. s.
fvrdíc, že s Dr. X., advokátem v M., který hyl Franti,škem J., zá··
sll.\pcem zemřelého Blohuslava K., maji,tde velkostatku v R., jednak
zmooněn k zastupování velkostatku pH provádění pozemkové refmmy,
zejména ",by »prosadil, aby pohran:i'ční lesy velkostatl<u nebyly ,pogaty
.' dozabom«, a jeclnak pov-ěfel1J v té pří!Čině j,n!ervencemí' u vlivných osob,
bylo ujeclnáno, že mislo odměny za svoulčinnost může provozovati
myslivost v revírech> 'Odslřelem srnců, že vš",k meclené ujednfbní nebyl,o
~ce],a splněno, takže Dr. X-o'vi. vzni:kla pohledávka, záležející . jednak
z částky 17.500 K za 7 íntervencí v P. II poHtiakých osob (celý den
po 2.50G K), za jednu intervenci, v M. .s podrobnou i,n,rorrri'ací wtd., celkem po odeNení toho, co mu: hylo~plněno, 16.750 K, domá!há se žalobk)'ně ~;ako' postup-n:ice Dr. X-a z,"placení uvedené částky na žalovanémdědki Bohuslavu, K ŽalovllJný namítl mimo Fné, že řečená umllU'va,
i kdyby byla ujednána" je podle § 879 obč. zák. nkolná, ježtO' odpO'fu~e
dobrým mravům. . Niž š i s o II d Y zamítly žalobu, ao d vol a c I
'soud uvedl v otázce , o ni,ž ln J'de , v {Jů,vod e ch: Žalobkyně
ne'
práv·em vytýká prvému soudu, že prý se. zb)'tečně zabýval otázkou, zda
a u"woho Dr. X. v zastoupení, žal'Ůvwného r,esp.jeho bratra intervenoval
u 'státního pozemkového úřaJdn\ ač ve skutečnosti šlo' ,o otázku, zda
Dr. X. intervenov'al u j.iných vlíwnýchosob, Šlo 0p0zemI!cOvourefmmu
(zwhor) a Dr. X. jwko advokát, ;pře~pOklfbdá-H se jim tvrzené zmoonění,
.
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byl oprávlIlěn a povinen hájiti zájmy žalovaného jako svého mandanta
i'Dltervendm >ll ,státního pozemkového úřadu, u kterého se pozemlmvá
reforma pro"áděla. Proto se prvý soud právem zabýval přeďevšíl11
otázkou, zda vůbec Dr. X. v té příčině u dotčeného ,úitadu intervenoval
a zji>stH taJk, že tomu' tak nebylo. ZďtŮlra'zňuljle-li žalobkyně, že Dr.
měl podle ujednání intewenova-U ne Ul řečeného úřadu, nýbrž u vliv~tch .osob, tudí'ž ,u oso~, které svtm ~I~vem, ať poEtickým, ať svým
ured:mm, lostavemmj. ;nely s:nad pusobll! na vyřízení státním pozemkovym urad,em v urcrtem smeru, pak by se takové l1'jedn<Í!ní a vymíněné
za to honorování příčillo dobrým mravům a bylo by podle § 879 obč.
zák. nioomé (rozh. Č. 10412 Sb, n, s.).
N e j vy Š š í s o Ul d, nevyhovél dovol<Í!ní.

X:

nemůže padati na váhu, že Bohuslav K. byl snad české národ,n,osíi,

onb'oť zákon o pozemkové reformě nerozlišulÍ'e, jaké národnosti ,j'est mad ~a''b O f ; .
ne
'ítel zabraných velko~ t atk'u pa t'"
n:!ch
...
.

??

j Jest samozřejmé, ze nebylo treba z",dneho zakrOlm pohllckych vhvn ',~h činitel'ů k tomu, aby se ve věd pozemkové reformy postu:povalo
y
- d . ,
podle pr e pISU,
k'
...
b"
t .... db'
že se intervence, ' ter,e se opua]l o QlSO nI' zna'mos ,pnel O' rym
mravům, bylo vyloženo již v rozhodnutí nejvyššího soudu 15378 Sb.
n, s., na které se odkazute.
.
•
.'
. . .
I kdyby tudíž bylo d,oslo k umlu,ve mezI J-em leh.? vlastnlffil'~enen:
a jako oprávněným z~s~uycem ~el;kost",!ku a Dr. S., Jak Je 'V zal~b~
tvrzeno a Ulak v dovola::,! le za~tav~no, slo by o smlou~u odporU1lC!
dobrým mravwm podle 'i 879 obc, zak., tedy o smlouvu mcotnou, a liZ
z toho důvodu není možno vyhovět dovoI<Í!ní.

D II vod y:
V o,pm\Onémřízení jde již jen o sjednání, intervencí
a jest se tudíž mbývat jen touto' otázkou.

čís.
II

vlivných

Tu, j'est . t~elba z ú! a d ~ tešUi otázku nadhozenou žalovaným
v prve stO·I'IICl a uplatneno'll I v dovŮ'laci 'odpovědi, zda takové j
jest p'I'Mné .či niaotné s hlediska § 879 obč, zák, to jest zda se ,příčí
dobrým mravllm,
" Zda 'sen:~která sml:o~~a příčí dobrý1n: mmvům či nilkonv, je'st řešiti
prllpad od pnpadu. ZaleZl' na tom, zda uče! smLouvy pro olba smluvce
poznatelný směřuje k tomu, a'by byl'O podporováno něco, nedovoleného
nebo odpo!1ujídho dobrým mraN1ŮJm (rozh, Č. 14806 Sb. n. s·,).
Je p'Wbo třeba 'llvá'žit, o jakou, pomoc vliv·ných činitelů šlo a j"k vlivní
či,nitelé měli půsohit (ro-zh. Č, 10412 Sb, n, s,),
.
, Po.dle vl;aslní~o ž.alobní~o p'řed~esl.l šlo o zákrol< vlivných . '
.
lesy
kych cl'mtelu, lem mel zal,ezelr v pusobení k tomu, aby
ve,I;l<ostatku !30hU'~I~va K; nebyly poja!y do záJbom nebo aapoň ne v celé
ml'fe, a nemelo byh hledeno na vydam s tím spojená a aby byla úmluva
mezI velkostatkem a manžely J-o"ými o lese »H,« ponechána v platnosti.
• Co se týká lesa »H.«, n,ení v oom směnu dovolámí již zvlášť provádeno a nemá proto tato otázka jíž významu,
Jiln::k není' možno PO()~Y'?o:,at o tom, že zál<roky vlivných osob a~l.e ,~~Ioby I dle dovolam slo o osoby politicky veřejně vlivné smemJl,cI k tomu, aby pO!l'emková reforma na velkostatkU' Bohuslava K.
nebyl,a pro~edena v.pohra:ni,čních lesích po; případě aJby nebyla proved~na v plnJ:;c~ ~ozmereoh;, odporovaly dlO'hrym mravlům, neboť mělo být
zakroky verej'?ych .vhvnych ?sOlb podle obsahu žaloby pŮlsobeno polibeky ~ oso~n.lm vltvem ve vecI ,p:,zemko~é reformy Bohuslava K, aby
s~ v teto vecl ne~okračov~lo pIne dle zaJkona a naří,zení platně vydany~h o poze~ko~e reforme, a a:by ?ylo Bohus'l.avu K. ponecháno více,
nez by mu dle za'kona O' pozemkove reformě mělo býti ponecMno, Při
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Nezachoval-li se vlastník hypotekárního statku podle §§ 37, 38 I~.
dílčí novely k obč. zák., pozbývá výmazem zástavního práva právní moznosti užiti uvolněného zástavního práva pro jinou pohledávku.
Jestliže při výmazu zástavního práva a zároveň provedeném vkladu
nového zástavního práva nebylo poznamenáno, že se nové zástavní
právo vkládá v pořadí vymazaného zástavního práva, nelze toto opominuti napraviti dodatečným zápisem příslušné :poznámky.
(Rozh, ze dne 7, února 1939, R I 2/39.)
Srovn. rozh, Č, 13601 Sb. n, s.
Rozhoduie nejvyšší podání, za něž byly exekučně prodány nemovítosti zapsané ve vložce 344 poz. knihy B., přikázal e x e k u č ,fl í s o u d
hypotekární věřitelce Občanské záložně v H. částku 4,968 K 50 h na
její pohledávku pod C 2 zajištěnou podle dlužního úpisu zlL května
1936, kvitance z 16, května 1936 a prohlášení z 19, srpna 1936, zamítnuv odpor podaný vymáhající věřitelkou proto, že zástavní právo bylo
v uvedeném pořadí podle kvitance ze dne 16, května 1936 pod poL 18
vymazáno a že tudíž zástavní věřitelka Občanská záložna v H, nemůže
uplatniti právo podle §§ 37 a 38 III. dílčí novely k obč. zák. Rek u r sní
s o u d potvrdil napadené usnesení.
N e j- vy Š š í s o u d zamítl návrh knihovní věřitelky Občanské záložny v H. na přikázání dotčené pohledávky v pořadí položky C 2 a při
kázal částku 4,968 K 50 h vymáhající věřitelce.
D ů vod y:
Nelze schváliti názor rekursního soudu, že pohledávce Občanské záložny v H., jež byla přihlášena v knihovním pořadí pod C 2 a nižšímí
soudy přikázána v celkové častce 4.968 K 50 h k hotovému zaplaceni,
Civilní rozhodnutí XXI.
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příslušelo toto pořadí.
něprávní stránce neplatný

Právem vytýká stěžovatelka, že je po hmotzápis učiněny pod C 2, jímž bylo poznamenáno, že zástavní právo za pohledávku Občanské záložny v H. 4.619 K
se 3-% % až 8910 úroky, 6---8% 'Úroky z prodlení a kaucí za vedlejši závazky 900 K pod běžným číslem 19 váznoucí, je vloženo v pořadí vymazané pohledávky Občanské záložny v H 4.619 K s příslušenstvírn,
která vázla pod C 2. Vždyť podle § 469 obč. zák. může vlastník statku
až do té doby, dokud se dluh z veřejných knih nevymaže, podle kvitance nebo jiné listiny, prokazující zánik zástavního dluhu, převéstí zástavní právo na novou pohledávku, která nepřevyšuje částku zástavni
pohledávky zapsané.

.

by

Kromě

toho dopouští prvá věta § 37 III. dílčí novely k obč. zák:, že
vlastník statku při výmazu zástavního práva může si s o u č a sně vymoci knihovní poznámku, že si vyhrazuje zápis nového zástavního práva
v pořadí a do výše vámazaného zástavního práva do 3 let potom, co
byla poznámka povolena.
A konečně podle § 38 téže novely může vlastník nemovitosti žádati,
aby v pořadí a do výše zástavního práva, váznoucího na nemovitosti,
bylo zapsáno zástavní právo pro novou pohledávku s omezením, že nabude právní účinnosti, bude-li do roka potom, co byl povolen zápis nového zástavního práva, vložen výmaz zástavního práva staršího.
V souzeném případě nebyl zachován žádný z uvedených způsobů,
zákonem přesně předepsaný při postupu v příčině disposice s uvolněnou
hypotékou vlastnicí nemovitostí - povinnou - , neboť, jak je zřejmo
z knihovního výpisu, byl pod C 18 vložen podle žádosti došlé 7. června
1936 č. d. 1223 výmaz zástavního práva za částku 4.619 Kč s částí
kauce 900 Kč podle kvítance ze dne 16. května 1936 z pohledávky téže
věřitelky 8.000 Kč pod C 2 váznoucí.
Výhrada poznámky podle § 37 lIl. dílčí novely k obč. zák. nebyla
tu učíněna a knihovně poznamenána. Ani předchozí žádost povinné ve
smyslu § 38 téže novely není z výpisu patrná.
Výmazem zástavního práva co do částky 4.619 Kč s příslušenstvím
přestala pro povinnou právní možnost užíti uvolněného zástavního
práva napříště pro jinou pohledávku v pořadí vymazaného zástavního
práva, ježto nepoužila práv v §§ 37, 38 ll!. dílčí novelou jí poskytnutých.
Učiněný vklad zástavního práva pro tutéž věřitelku podle dluhopisu z ll.
května 19·36 pro 4.61 9 Kč s příslušenstvím se stal pod C 19, aniž bylo
s o u č a sně vyznačeno, že se tak děje na žádost vlastnice nemovitosti
v pořadí položky C 2, tedy se zachováním postoupeného pořadí vymazaného zástavního práva pod položkou C 18.
Opominutí to nebylo možno napraviti dodatečným zápisem poznámky učiněné pod pol. C 22 ve smyslu žádosti doš;lé soudu až 28.
srpna 1936,č. d. 1683, poněvadž tento zápis, - ač je po formální stránce
pravoplatný - , je v rozporu S předpisy práva hmotného § 469 obč. zák.,
neboť té doby nebyla již vlastni ce nemovitosti oprávněna k disposici
.s uvolněnou hypotékou, která byla pravoplatně z knih vymazána.

t

co uvedeno byl důvodný odpor vymáhající věřitelky,

Hledlc,naoz~'rhovém roku' proti přikázáni pohledávky Občanské zá-

pn r
...
·tl
Podany
,
H a nižší soudy nepravem Jej zaml y.
lozny v
"

.,

. t

.

.,,,

I·

I'

té příčině změniti llsnesem nlzslch sto 1e a uvo neno

u

Byl~ g~~ ~ \0 h přikázati jako další zbytek nejvyššího podáni vy-

~~:~~jící· věřitelce,

takže obdrži celkem 63.741 K 90 h.
čís.
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.
ht '"0 návrh na úpravu pachtovného (§ 8 vlád. nař. č. 168(
Byl-h pac yruv
'řízení (§ 13 uved. vlád. nař.) pravoplatne
193~ Sb. z·v a n.) ~ nespor~%o o ozděnost, má rozhodnuti předurčujíci
zanlltnut! trebas Jen p~ o ) se prgpachtovatel domáhá na pachtýři nedovýznam I pro spor, v neml
platku pachtovného.
.
Ustanovení § 16 uved. vlá~. ~ař. sev-"zt~huj: jen nilg~~h~:~, ~~y:.,
v

•

~r~~l~C~!O';tp~;:~~v~~~.. ~~~I~m:rl;::tý~~~ 6!

propachtovatelem
k dobrovolné dohode na Jtnem zaklade.
.
Cen uvedených ve vyhlášce min. zemědělstvi č. v29~/1936 Sb. z. ~k ni!
lze užíti pouze pro výpočet v případ~ § 3,vlád. nar. c. 168;1936, ni o t
též na případ uvedený v § 2 uved. vlad. nar.
(Rozh. ze dne 7. února 1939, Rv I 1562/38.)
·.·~.Sí'o\1:rozh;č;.14046 a 13559 Sb. n. s.

podl~snímku notářského spisu ze dne 8. dubna 19;32 propa~htoval
josefK. žalované ideální polovíci veškerých pozemku zapsanych ve
vložce č. 7 poz. knihy K. a polovici pozemků,.č. ~at.. 423, 42~v a ~81 zapsaných ve vložce č. 128 téže poz. knihy s ~esKeryml hospodarsky~111 ~u~
dovami na dobu od 1. dubna 1932 do 31. br~zna 1938 za,:ml~vene rocm
pachtovné, rovnající se z každého korce c~ne 380 ~g (~mzene rol~u 1933
na 180 kg) nejlepší české pšenice, platne na prazs ke plodl~o~e bll1s~
v den splatnosti pachtovného. Veškeré uvedené nemovlto~h ~alovane
propachtcivané vydražil v soudní dražbě Josef P. a P?dle vdrazebmch pod~
mínek převzal také shora uvedené pravo. pachtovn\ Jez by!o kmho~ne
zapsáno. Josef P. postoupll SVOJI pohledavku proh zalovane ~alobcum,
kteří se domáhají na žalované zaplacení nedoplatku pachtovneho splatného ke dni 30. června 1936 v částce 322 Kč 58 h, Jednak ke dm 30. p:osince 1936 částkou 2.129 Kč 28 h. Niž š i s o u d y uznaly podle zaloby, o d vol a c í s o Ll d z těchto d ~ v o.d~: V souzeném případě
není sporné a z pachtovm smlouvy Je zreJme, ze propac~tova~de PlOpachtovali žalované polovici veškerých pozemků zap;;anych pn ::tatku
č. p. 7 ve vložce č. 7 poz. knihy K. a pOIO~ICI pozemku _ve vlo:~e c. 12~
téže poz. knihy s veškerými hospodářskýmI budovamI. Slo tU?1Z o pach,
hospodářského celku, na který se vztahUje pouze ustanovem § 8 uved .
v
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vlád. nař. a nikoliv § 7 téhož vlád. nař., jak prvý soud správně v napadeném rozsudku uvádí. Žalovaná také podala u soudu prvé stolice pod
Nc 218/36 návrh na úpravu pachtovného podle § 8 uved. vlád. nař.,
avšak návrh tcn byl usnesením prvého soudu z 9. října 1936, č. j. Nc 218/
36-3, které nabylo právní moci, zamítnut. To má v zápětí, že nyní již nemůže uplatňovati

-

nárok na úpravu pachtovného podle § 8 uved. vlád.

naL, neboť uplatnění nároku toho vadí vzhledem na uvedené usnesení

prvého soudu věc pravoplatně rozsouzená. Na tom nic nemění ustanovení § 16 vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n., podle něhož pachtýřům,
kterým bylo pachtovné upraveno podle vlád. nař. č. 164/1933 Sb. z. a n.
(což se v souzené věci stalo, jak zjistil prvý soud), přísluší nárok na
úpravu pachtovného podle vlád. nař. Č. 168/1936 Sb. z. a n. i bez oznámení podle § 6, odst. 1, § 7 a 8, odsl. 1, uved. nař., jsou-Ii splněny podmínky tímto nařízením vytčené, neboť z ustanovení § 16 řeč. vlad. nař.
níjak neplyne, že by pachtýř mohl žádati za úpravu pachtovného pudle
onoho vládního nařízení i tehdy, když již takový jeho návrh byl pravoplatným soudním usnesením zamítnut. Také nic takového neplyne ani
z ustanovení prvního odstavce § 8 .téhož vlád. nař., pokud se v něm
praví, že pachtýř, nedojde-Ii mezi' ním a propachtovatelem do 30 dnit
k dohodě o úpravě pachtovného, může v dalších 15 dnech žádati u okresního soudu za úpravu pachtovného, a také z ustanovení toho (totiž ze
slov· »může v 15 dnech žádati«) neplyne _. iak se odvolatelka mvlně
domnívá - , že by pachtýř nebyl vůbec povinen žádati za úpravu páchtovného v uvedené 15denní lhůtě u soudu, nybrž naopak z celého ustanovení odst. 1 § 8 řeč. vl. nař. jasně vyplývá, že pachtýř - kromě pří
padu v § 16 téhož vlád. nař. uvedeného, - nedohodne-Ii se s propachtovatelem o úpravě pachtovného do 30 dnů po té. kdy mu byl doporuče
ným nebo na potvrzení dodaným dopisem oznámil, že chce za úplatu
pachtovného žádati, do dalších 15 dnů zažádati u soudu za úpravu pachtovného, jinak že by nároku na úpravu pachtovného pozbyl. Při jinakém
výkladu tohoto předpisu nemělo by totiž dotčené ustanovení o 15denní
Ihlttě vůbec žádného praktického významu. Otázkou, zdali návrh odvola telky na úpravu pachtovného byl usnesením prvého soudu Nc 218/36
zamítnut právem či nikoliv, nelze se již nyní zabývati, když usnesení to
nebylo vůbec vzato rekursem v odpor a nabylo právní moci. Z toho, co
uvedeno, jest zřejmé, že nárok na úpravu pachtovného podle § 7 vlád,
nař. č. 168/1936 Sb. z. a n. žalované nepřísluší z toho dllvodu, že ustanovení § 7 cit. vlád. nař. se na její pachtovní poměr nevztahuje, a že nárok na úpravu pachtovného podle § 8 téhož vlád. nař. jí nepřísluší proto,
že její návrh na tuto 'Úpravu pachtovného byl již zamítnut pravoplatným
usnesením prvého soudu z 9. října 1936, Č. j. Ne 218/36-3. Že by žalované příslušel nárok na úpravu pachtovného podle §§ 1 až 6 uved. vlád.
nař., to žalovaná netvrdí ani neuplatňuje. Za tohoto stavu věci jest zcela
zbytečné řešiti otázku, zda nárok žalované na úpravu pachtovného jest
vyloučen též ustanovením odst. 1 § 10 vlád. nař. Č. 168/1936 Sb. z. a n.,
a netřeba se proto vůbec zabývati vývody odvolání, pokud se tou otázkou obírají. Také shledává odvolací soud správným názor soudu prvé
stolice, že se žalovaná nemUže pro výpočet pachtovného dovolávati cen

ollilí uvedených ve vyhlášce ministerstva zemědělství Č. 293/1936 Sb. z.
a n., neboť ze znění této vyh!ášky" toyž z toho, že se v ní uvádí, ~e .iest
vydána podle § 3, odst. 2, vlad. nar. c. 168/1936 Sb. z. a n., Jest zreJmo,
že. se vyhláška ta vztahuje pouze na případy spadající pod ustanovení
§ 3uved. vlád. nař., t. j. na případy, v kterých pachtovné bylo ujednáno
v penězích, a nikoliv též na případy § 2 téhož vlád. nař., v kterých byla
pro výpočet ~ac,ht~vnéh~:vzata za základ zcela ne?o. zčásy cena ur~i~
télJO množstvl psel1lce a zIta. Že tomu tak Jest, vyplyva take ze Srovnal1l
<; 2 uved. vlád. nař. s ustanovením § 3 téhož vlád. nař., z něhož jest
~řejmo že zjištění průměrných cen obilí, o nichž se v odst. 2 § 3 praví,
~e je ~yšetří a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásí ministerstvo země
óělství _ což se právě stalo vyhláškou Č. 293/1936 Sb. z. a n., jest
třeba pouze při výpočtu pachtovného podle § 3 vlád. nař. Č. 168/1936
Sb. z. a n. a nikoliv též v případech § 2 téhož vlád. nař., v nichž má býti
vzata za základ výpočtu nejvyššího pachtovného výkupní cena pšenice
a ječmene, pokud se týče cena žita a ovsa, kterou se rozumí výkupní
cena stanovená Československou obilní společností podle vlád. nař.
Č. 152/1935 a č.156/1935 Sb. z. a n. (§ 4 uved. vlád. nař.). Ježto v souzeném případě nejde o pachtovné ujednání v penězích, nýbrž za základ
výpočtu pachtovného stanoveno bylo určité množství pš·enice, nejde tu
o případ § 3 vlád. nař. Č. 168/19G6 Sb. z. a n., nýbrž o případ § 2 téhož
vlád. nař., na který se ceny uvedené ve vyhlá~ce č. 293/1936 Sb. z. a n.
nevztahují, a nemůže se jich tedy žalovaná dovolávati. Na tom nic nemění to, že v uvedené vyhlášce jsou stanoveny též ceny obilí po srážce
příspěvků podle vlád. nař. Č. 18/1936 Sb. z. a n. a že odst. 3 čl. I. vlád.
nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n. stanoví, že ustanovení odst. 2 téhož článku
o uvedených příspěvcích a o jejich odčítání od cen obilí platí též pro
pachtovní smlouvy, na něž se vztahuje vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n.,
neboť z toho, co uvedeno, nikterak ještě neplyne, že by se ceny stanovené ve vyhlášce Č. 293/1936 Sb. z. a n. vztahovaly též na případy § 2
vlád. nař. Č. 168/1936 Sb. z. a n. Prvý soud v důvodech. napadeného rozsudku uvádí, že tvrzení žalované o tom, že za druhé pololetí roku 1935
počítají žalobci cenu pšenice 187 Kč za 1 q proti cenám úředně stanoveným pro pacht, takže bylo přeplaceno žalobcum o částku 417 Kč 50 h,
není v tomto sporu nijak dokázáno, že žalovaná nenabídla o tomto svém
tvrzení žádné ditkazy a že podle důkazu proveder.ých v tomto sporu nemohl soud zjistiti, zdali žalovaná pachtovné za druhé pololetí roku 1935
skutečně o částku 417 Kč 50 h přeplatila. Avšak nesprávnost uvedeného
tvrzení žalované o přeplatku 417 Kč 50 h jest zřejma již z toho, že žalovaná při výpočtu tohoto přeplatku vycházela z nesprávného a mylného
předpokladu, že má nárok na úpravu pachtovného podle vlád. nař.
Č. 168/1936 Sb.z. a n. a že se na její pachtovní poměr vztahují ceny
obilí, uvedené ve vyhlášce č. 293/1936 Sb. z. a n. Ostatně prvý soud
uvedené tvrzení žalované o přeplatku 417 Kč 50 h vyvrátil již tím, když
v ·napadeném rozsudku uvedl, že podle kursovního listu pražské plodinové bursy byla ke dni 30. prosince 1935 pruměrná cena pšenice mezi
. cenami výkupními a prodejními ve výši 174 Kč SOli za ·lqpšenice, že
podle této ceny vypočitanépachtovné činilo ke dni 30. prosince 1935
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částku

12.152 Kč 18 h, a ježto na ně žalovaná podle svého tvrzení zaplatila pouze částku 12.096 Kč 60 h, zbyl tu ještě nedoplatek 55 Kč 58 h.
Posoudil tudíž prvý soud věc po právní stránce správně a právem dospěl
k závěru, že nedoplatky pachtovného v žalobě požadované jsou správně
vypočteny a důsledkem toho právem žalobě vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

Odvolací soud správně rozpoznal, že nejde o parcelní pacht podle
zemky, nýbrž i příslušné hospodářské budovy. tedy »hospodářskou
usedlost«.
jako pachtýřka hospodářské usedlosti podala žalovaná u okresního
soudu v B. žádost o úpravu pachtovného podle § 8 uved. vlád. nař. Tato
její žádost však byla usnesením ze dne 9. říjl13 1936, č. j. Ne 218/36-2,
zamítnuta a pachtýřka nepodala opravného prostředku. Tím se stalo
pravoplatným zamítnutí nároku pachtýřky na úpravu pachtovného,
o němž je rozhodovati podle § 13 vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n. jen
v řízení nesporném. Toto obě strany zavazující rozhodnutí soudní se
stalo předurčujícím pro souzený spor (obdoba § 190 c. ř. s.: srov. rozh.
č. 14046 Sb. n. s.).
Není správný názor dovolání, že prý uvedené zamítnutí žádosti
o úpravu pachtovného má v zápětí jen ztrátu nároku na úpravu pachtovného cestou nespornou, že vŠ'ak ponechává pachtyřce možnost, aby se
svého nároku domáhala sporem, poněvadž usnesení ze dne 9. října 1936,
č. j. Nc 218/36-3, zamítlo nárok na úpravu jen proto, že byl k soudu podán opozděně. Shora uvedené usnesení nesporného soudce, jímž byl byť i pro opozdění nárok na úpravu pachtovného konečně zamítnut,
nabylo právní moci a není možno, aby tato otázka byla po druhé řešena.
Sluší tu podotknouti, že rozhodnutí nejvyššího soudu, uveřejněné pod
č. 13659, na které dovolání poukazuje, řeší jen otázku, jak se má postupovati při návrhu na úpravu pachtovného podle vládního nař. č. 164/
1933 Sb. z. a n., nepožádal-li pachtyř ve !hLItě vytčené v § 7, odst. 1,
právě dotčeného vládního nařízení u soudu, aby bylo pachtovné upraveno.
. Ustanovení§ 15 vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a ll. nemLIže se žalovaná s úspěchem dovolávati, neboť toto ustanovení se podle svého jasného znění vztahuje pouze na pachtýře, kterým bylo pachtovné upraveno podle vládního nařízení č. 164/1933 Sb. z. a n. a nikoli na případy,
kdy došlo mezi pachtýřem a propachtovatelem k dobrovolné dohodě na
jiném základě.
Co se týká významu a dosahu vyhlášky ministerstva zemědělství ze
dne 28. listopadu 1935, č. 29'3 Sb. z. a n., rozhodl odvolací soud správně,
že cen v řečené vyhlášce uvedených jest užíti pouze na výpočet v pří
padě § 3 vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n. a nikoli na případ uvedený
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" S 2 téhož vlád. nař, Tím méně jsou !yto ceny z,áva,žné ,,'pro y!ípady,
v '::I. h •. st "vpočítati
pachtovné bez zretele na vladl1l nanzel1l c. 168/
,Vl1lczJe
,~

1936 Sb. z. a n.
N· šší soud neshledal tudíž zákonného důvodu, aby rozsudek
Odvoli~KlO so~du byl změněn nebo zrušen (§ 510, odst. 3, c. ř. s.).

vod y:

§ 7 vlád. nař. č. 168/1936 Sb. z. a n., nýbrž o pacht hospodářského celku
podle § 8 uved. vlád. nař., neboť žalovaná má propachtovány nejen po-

čis.
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účinky postupu přednosti, nejsou-li ustupující a předstupující právo
přímo

za sebou.
(Rozh. ze dne 7. února 1938, R II 535/38.)

Srov. rozh. č. 12942 Sb. n. s.
Rozvrhuje nejvyšší podání, za které byl exekučně prodán dům s po'. zemky, přikázal ex e k u ční s o u d .přihl~še~o,: ~ohledávku 17.567 Kč
70 ti hypotekární věřitelce Koutnbucenske zalozn~ v H.,. ktere, posto~
pil přímo jí předcházející Engelbert M.• předno~~ pr.~d ~~y~ pravem. vyt11ěnku, který byl oceněn na 39.600 Kc, a dalsl pnhlasene pohledavky
Dr.>]osefuD., Dr. Ottovi K a zbyt.ek fírmě
plvovar,v P. ,Prvl d~a
'věřitelé rovniWměli postoupenou prednost pred uved~nym prave.m .vylr
měnkualénásledovalí až za Dr. Otto B. Rek u r snl s o u d pn"azal
natektirs finilY M., pivovaru v P., celou jeho při.hláš:~.ou 'pohledávku
a důSledkem toho josefu D. (resp. jeho nadzastavlllm ventelum) na jeho
pOhledávku 24.483 Kč 80 h v mezích výměny Engelberta M. zbytek nejvyšs;íhol'odání 15.356 Kč 85 h, takže Josef D. ~ se zbytkem ,a Dr. Otto
lvl'lněvyšlína prázdno. D ů vod y: Napadenym rozvrhovym usneselllm
bylstěžovat~lí přikázán zbytek nejvyššího podání 11.984 Kč 61 h v pořad! pohledávky josefa D .. Rekurs jest částeč.ně op~áv~ěn. Podle. ~ ?1~
ex. Ljest přikázati pohledavky podle kmhovlllho poradl. Podle vyja~r~m
opostupu přednosti č. d. 876/22 ze dne 21. dubna 1932 a postUplll hstiny č. d. 2961/32 ze dne 3. listopadu 1932 přísluší pohledávce firmy.M.
pivovaru v P. přednost před pohledávkou josefa O.· a byla proto tato
pohledávka přikázána v pořadí jí příslušejícím.

0.,

!3.

Ne j vy Š š í s o u ó přikázal Dr. Ottovi B. 5.09'3 K 19 h a josefu D.
resp. jeho nadzástavním věřitelům na místo přikázaných. 15.356 K 15 h
jen částku 10.263 K 66 h.
D

ů

v od y:

již v rozhodnutí č. 12492 Sb. n. s. bylo vyloženo, že měla-Ii před
stupující hypotéka pořadí ihned za ustupujícím právem, platí pro postup
přednosti ustanovení § 46 třetí dílčí novely k obč. zák. a že předstupu
jící právo nabývá . pořadí ustupujícího práva bez omezení, takže jde
o úplnou výměnu míst s absolutním účinkem, jako by přestupující právo

-Čís.
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již od počátku bylo na místě odstupujíciho práva a toto právo na místě
práva předstupujícího. Bylo proto v souzeném případě přikázati napřed
nehledíc na hodnotu ustupujícího výměnku pohledávku kontribučenské
záložny. Co se však týká ostatních knihovních věřitelů, kteří následují až
za pohledávkou stěžovatele, nastoupily jejich pohledávky podle § 47
třetí dílčí novely k obč. zák. v mezích hodnoty výměnku 39.600 K a ustupující právo výměnku nastoupilo proto pak v rozsahu těchto pohledávek,
kterým byla postoupena přednost až za věřitele, kteří měli pohledávky
mezi výměnkem a předstupujícími právy. Podle toho jest knihov'lí stav
takový, že v pořadí výměnku nastoupila napřed pohledávka Dr. josela M. celkem 2.797 K 10 h, pak pohledávka josefa D. úhrnem 24.488 K
80 h a konečně pohledávka stěžovatele celkem 5.093 K 19 h. Když na
pohledávku jose!a D. byla přikázána částka 19.456 K 15 h pivovaru,
kterému zase josef D. postoupil přednost, zbývalo pro josefa D. v postoupeném pořadí výměnku ještě 5.032 K 65 h, a za ním měla býti při
kázána v pořadí výměnku hned pohledávka stěžovatele.
čís.

17211.

Přípustnost žaloby na určeni, že věřiteli přísluší proti dlužniku pohledávka a právo domáhati se jejího zaplacení v mezích vyrovnání, podlehne-li věřitel ve sporu, vedeném proti tomu, kdo jeho pohledávku od-o
koupil, jsou-li tu jinak splněny podmínky určovací žaloby (§ 228 c. ř. So).

(Rozh. ze dne 7. února 1939, Rv 11 791/38.)
žalovaný byl dlužníkem žalobkyně. Když se v roce 1934 octl ve vyrovnání, došlo mezi žalobkyní a manželkou žalovaného Gabrielou K.
k smlouvě, podle níž Gabriela K. odkoupila pohledávku žalobkyně po
poskytnutí určité slevy a měla ona sama vystupovati jako věřitelka žalovaného, a to jako věřitelka, která co do pohledávky samé byla zase dlužnicí žalobkyně. Když žalobkyně zažalovala Gabrielu K. o zaplacení, podala ta na žalobkyni žalobu, v níž uplatňuje neplatnost kupní smlouvy.
Tvrdíc, že jí nyní hrozí nebezpečí, že by tehdy, kdyby manželka ž2.1o~
vaného svůj spor o neplatnost kupní smlouvy vyhrála, mohla žalobkyně
pozbýti své pohledávky proti žalovanému, který pohledávku žal'1bkyn"
opětovně, naposledy dne 31. října 1934, v zažalované výši uznal, protože
by mezitím tato'pohledávka byla promlčena, a že tudíž má právní zájem
na tom, aby bylo co nejdříve zjištěno, že žalobkyni v případě úspěchu
manželky žalovaného ve sporu o neplatnost kupní smlouvy přisluší pohledávka v pln~ uznané výši vůči žalovanému, domáhá se žalobkyně
určovacího výroku, že žalobkyni, podlehne-Ii ve sporech Ck II 107/35 a
Ck II 99/35 krajského soudu v U., přísluš'í proti žalovanému za dodané
zboží pohledávka 54.910 K 20 h s přísl., jakož i právo domáhati se na
žalovaném jejího zaplaceni v mezích vyrovnání potvrzeného dne 6. prosinéé 1934 pod Kv' 46/34 krajského soUdu V U. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, ·0 d vol a c j .. s o u d z těchto· II ů vod ů: V souzené

'ci se žalobkyně domáhá v době, kdy určitá skutečnost - její podrhnutí ve sporu ještě nenastala, soudního výroku, že podmínka,
:dybY se uskutečnila, měla by v zápětí povinnost žalovaného zaplatiti
ohledávku žalobkyně. Z toho vyplývá, že žalobkyně má jen podmíněný
~á'e'11 na tam, aby platební povinnost žalovaného byla co nejdříve zjiště~; kteréžto platební povinnosti tu vůbec nebude, zvítězí-Ii žalobkyně
ve sporech zahájených proti manželce žalovaného. Nesplní-Ii se ona
odmínka, nutno uznati, že by žaloba určovací byla zbytečná a bez~čelná. žaloba je nepřípustná, neboť právo nebo právni poměr, jež mají
takovoU žalobou býti zjištěny, tu musí býti již v době podání žaloby,
třebaže právo n.ebo práv~i poměr nej~ou ještě úČinné,.poněvadž důsledky
z nich plynoucl JSou vazany podmmkaml ,nebo Ih~tou (~IZ ,Neumann:
Kommentar zur ZPO. 1915, II., str. 957). Zalobkyne tvrdl, ze prodala
manželce žalovaného svoji pohledávku, kterou měla za žalovaným z prodeje dodaného zboží, čímž jest vyjádřeno, že žalobkynina pohledávka
přešla na man,želku hlovaného a že,se jí žalobkyně nen;ůže s úsp~chem
domáhati na zalovanem, dokud nenl ve sporech vedenych s manzelkou
žalovaného pravoplatně vyřčeno, že kupní smlouva sjednaná mezi žalobkyní a manželkou žalovaného je neplatná. Zatím nutno za dlužníci žalobkyně pokládati manželku žalovaného Gabrielu K., na jejíchž nemovitostech je žalobkynina pohledávka zajištěna. Předmětem určovací žaloby nemůže však býti, jak již řečeno, právní poměr, jenž teprve v budoucnu má snad vzniknouti anebo vznikne, a je proto tato žaloba nepří
pustná a nebylo třeba zjišťovati vůbec, zda žalovaný a zejména zda naposledy dne 31. října W34 spornou pohledávku uznal anebo ne. Pro
úplnost se jen ještě podotyká, že není správný odvolatelčin názor, jakoby
občanský zákonik neznal uznávací smlouvy jako samostatný zavazovad
důvod. Uznávací je smlouva akcesorní, obligační smlouvu předpokládá
(§ 1396 obč. zák. - rozh. č. 11736 Sb. n. s.).
Ne j v y Š š í s o u d uložil soudu prvé stolice další jednání a nové
rozhodnutí.
D ů vo dy:
Důvodně vytýká dovolatelka mylnost právního názoru odvolacího
soudu, že jde o právní poměr, jenž teprve v budoucnosti má snad vzniknouti, a že již proto není určovaCÍ žaloba přípustná. Neboť jest nesporné,
že právní poměr a z něho vyvozovaná pohledávka žalobkyně proti žalovanému vznikla z obchodního spojení ke dni 7. srpna 1934, tedy již před
odkupem pohledávky Gabrielou K. Proto rozsudek, který vyjde ve sporech Ck II 107/35 a Ck II 99/35, uzná-Ii na neplatnost odkupu pohledávky, ať z důvodu § 55 vyr. ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n., anebo z důvodu
§§ 870 nebo 879, odst. I, obč. zák., nebude tvořiti právní dť\vod vzniku
tvrzené pohledávky -žalobkyně proti žalovanému, poněvadž bude mítí jen
význam deklaratorní a nikoliv konstitutivní, a mohlo by z něho býti jen
vyvozováno, že pohledávka žalobkyně proti žalovanému neplatným odkupem Gabrielou K. nezanikla. Neopírá se tudíž určovací žaloba o to, že
pohledávka - žalobkyně' proti žalovanému teprve 'vznikne, nýbr·ž oto, ~e
při neplatnosti odkupu nezanikla.
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Žalovaný namítl, že žaloba jest vůbec nepřípustná, poněvadž prý nemůže býti základem nejistota žalobkyně, jak vlastně má postupovati, to
jest nemůže prý zároveň dvěma žalobami uplatňovati pohledávku a z nedostatku přesné právní orientace podávati žalobu se žalobní žádostí in

eventul11 formulovanou. To jest námitka procesního práva, není však dllvodná. Neboť není zákonného ustanovení, že žaloba musí býti zamítnuta
pro nepřipustnost jedině z toho důvodu, že žalobce v jiném sporu a dokonce s jinou stranou rozepře tvrdil skutkově opak toho, co tvrdí nyní.
Tu jde jen o dúkazní otázku, zda jest pravda, co žalobce tvrdil v tom
neb v onom sporu. Než v souzeném případě žalobkyně ani tak nepostupuje,neboť netvrdí, že odkup pohledávky Gabrielou K. je neplatný,
nýbrž vyvozuje jen důsledky z toho, když. podlehne ve sporech Ck II
107/35 a Ok II 99/35, kde tvrdila, že odkup jest platný. Nejde tu o procesní předpoklad trvání nebo zániku pohledávky, jež má býti zjištěna,
nýbrž o hmotněprávní předpoklad. Není také pochyby o tom, že by žalobkyně byla .oprávněna žalovat žalovaného o splnění tvrzené pohledávky v mezích potvrzeného vyrovnání, dokud. není promlčena, kdyby
v řečených sporech Ck II 107/35 a C;k II 99/35 pravoplatně podlehla.
Nelze· proto seznati, proč by nemohla žalovati na určení práva na
pohledávku proti žalovanému, podlehne-li v oněch sporech, jsou-li jinak
splněny podmínky žaloby určovací.
Kladná žaloba určovací předpokládá,
měr nebo právo, jehož zjištění se domáhá,
zjištění (§ 228 c. ř. s.).

aby žalobce tvrdil právní poa právní zájem na jeho brzkém

Žalobkyně tvrdila a žalovaný uznal, že žalobkyni vznikla proti žalovanému za dodané zboží ke dni 7. srpna 1934 pohledávka, o jejíž zjištění jde, a žalovaný nepopřel, že by žalo'bkyni pi"íslušelo právo vymáhati
tuto pohledávku proti žalovanému v mezích potvrzeného vyrovnání,
podlehne-Ii v uvedených sporech Ck II 107 /35 ~ Ck II 99/35, nebyla-li
pohledávka proti němu promlčena podle § 1486 č. 1 obč. zák. Nehledíc
na námitku promlčení, byla by zažalovaná pohledávka v mezích potvrzeného vyrovnání nesporná, a potud by byl první předpoklad určovací žaloby splněn.
Šlo by tu jen o to, zdali zažalovaná pohledávka jest proti žalovanému
promlčena, čili níc. Dospěje-li soud k závěru, že promlčena není, pak
jest splněn první předpoklad kladné žaloby určovací. Touto otázkou se
musí soud zabývati, poněvadž na jejím rozřešení závisí i rozřešení právního zájmu žalobkyně na brzkém zjištění tvrzeného právního poměru a
z něho vyvozovaného práva.
Neboť bude-li zjištěno, že žalovaný naposledy dne 31. října 1934
pohledávku žalobkyně uznal, jest tím přerušeno promlčení podle § 1497
obč. zák.; tříletá promlčecí lhůta se počíná od této doby a žalobkyně
podala žalobu před posledním dnem měsíce října roku 1937, tedy ještě
v tříleté promlčecf lhůtě. Není pochybnosti o tom, že nebezpečí promlčení odůvodňuje právní zájem podle § 228 c. ř. s., nemů.že-li žalobce
žalovati přímo na plnění, ledaže by i vedle toho měl zvláštní právní zájem na brzkém zjištění. žalobkyně mohla sice na místě žaloby určovaCÍ

podat žalobu na plnění, kdyby byla uznala neplatnost odkupu pohledávky Gabrielou K., čili kdyby se vzdala svého nároku proti ní. K vzdání
se tohoto nároku nelze ji však nutit, to jest jejím právem, a nelze jí vytýkat, že se snaží zachrániti svúj nárok proti žalovanému, kdyby pozbyla
nárokU proti Gabriele K. Jinak by se mohlo státi, že pozbude obou nároků. A právě tato právní nejistota, zda jí přísluší nárok proti Gabriele K.
nebo jen proti žalovanén111, vede k závěru, že žalobkyně má právní zájem na zjištění nároku proti žalovanému v případě podlehnutí ve sporech vedených proti Gabriele. K.
Zdá se, že odvolaCÍ soud upírá žalobkyni právní zájem na brzkém
zjištění proto, že uznávací smlouva je samostatný ·zavazovací důvod a
nepodléhá tříletému, nýbrž třicetiletému promlčení, jak bylo vysloveno
v rozhodnutí č. 11736 Sb. n. s., na něž odvolací soud poukazuje. Tu
však přehlíží, že žalobkyně netvrdila, že došlo k uznávací smlouvě, nýbrž
uvedla, že šlo o takové uznání, které pouze přerušuje promlčení, a tak to
pojímal i žalovaný, jak je zřejmé z žalobní odpovědi.
Bude-li zjištěno, že žalovaný neuznal dne 31. října 1934 pohledávku
vůči žalobkyni, pak jest žalobu zamítnouti, poněvadž žalobkyně neopřela žalobu o to, že pohledávka proti žalovanému není pro mlče na,
i kdyby žalovaný nebyl"nap~slecl~ dne 31. říj?,a 1934 pohledávku žalobkyně uznal. V tom pnpade netreba proto zJlsťovah, zdalI Jest pravo
žalobkyně vůči žalovanému z jiného důvodu promlčeno.
Poněvadž nižší soudy, vycházejíce z jiných právních názorů, nezjišťovaly, zda žalovaný uznal pohledávku vůči žalobkyni posledně dn~.~l.
října 1934, není věc zralá k rozhodnutí a bylo rozsudky obou I1lzs1ch
soudů podle § 510, odst. 2, c. ř. s. zrušiti a věc vrátiti prvému soudu
k doplnění řízení a k novému rozhodnutí.
čís.

17212.

Jestliže byla exekuce po úspěšné žalobě podle § 37 ex. ř. zrušena,
jest věci, jichž se zrušená exekuce týkala, vydati tomu, u koho byly zabaveny a do soudní úschový odebrány.
Vylučovatel může se po zrušení .ex~kuce dom~ha~i ,vydán.! ,,:ěcí
z úschovy soudu jen se so"-hl~sem povt~ne.~o a by}:!t ~ar~~ povmneho
na vydání věci zabaven a prikazan vymahaJtcímu ventelt, tez se souhlasem vymáhajícího věřitele.
(Rozh. ze dne 8. února 1939, R I 39/39.)
V exekuci E Vili 10187/366, vedené vymáhající v~fitelkou Josefou A;
proti povinné Elišce K. k vymožení 5.691 K 35 h s pnsl., byla u povmne
zabavena a dána do sondní lúischovy pokladna s obsahem. Karel K.. podal proti vymáhající věřit~lce žalobu .P?dle ~ 37 ex ř, na ,vyloučení'.'ve
dené zabavené a do soudI1lho uschovam dane pokladny s JeJlm obsaHem.
Ježto vymáhající věřitelka ve sporu tom podlehla, navrhl Karel K., aby
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m~ byly zaba~ené a u s?ud,u us~hované .svršky vydány a aby mu byla
vra~ena k ruka;" jeho pravn,lho zast~pc~ Jistota 150 K, složená při zahá-

jem vylučovacIi1o sporu. .E x e k u c n I s o u d vyhověl návrhu, R e _
k u ,r sní .s o u d k re~ursu, vymáhají~í věřitelky zrušil napadené usnesem a ulozll soudu prve stolice, aby dale po zákonu jednal. D ů vod y:
Pravoplatný výrok o nepřípustnosti výkonu exekuce E VlIl 10187/35'
vedené n,a po~ladnu a její obsah, působí mezi stranami rozepře a mim~
to zjednava narok, aby exekuce byla zrušena (§ 39 ex. ř.). Nehledě ani
na to, že podle spisů nebyla dosud exekuce zrušena, nelze vyhověti návrhu na vydání bez souhlasu ostatních zúčastněných, zejména bez souhlasu stěžovatelčina, Podle spisů E VlIl 7755/37 byla pravoplatně povolena k návrhu stěžovatelky proti povinné Elišce K exekuce zabavením
a přikázáním k vybrání nároků na vydání cenností v exekuci E VlIl
10187/35 soudně uschovaných, o jejichž vydání jde. Rozsudek vylučo
vacího sporu má účinky materiální právní moci mezi stranami rozepře
t. j. mezi stěžovatelkou a Karlem K., a mimo to zjednává nárok na zru~
šení exekuce E VlIl 10187/36. Nepůsobí však na otázku přípustnosti
exekuce E VIII 7755/37, jejímž předmětem je nárok na vydání, který pří
sluš'í povinné proti exekučnímu soudu jako poddlužníku. Nelze také smě
šov.~ti ?tázku vlast?i~t~I'pokladny a jejího obsahu s otázkou, komu pří
slusI narok na vydam jejlho obsahu, Proto bylo napadené usnesení zrušeno, Na prvém soudu bude, aby pokračoval v řízení o zpeněžení nároku
'lUb E VIJ] 7755/37 zabaveného a k vybrání přikázaného.
Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Karla K.
DťJvody:

Vývody dovolaciho rekursu jsou vybudovány na právnim názoru, že
který zvítězil ve sporu podle § 37 ex. ř., má proti exekuč
nímu soudu nárok, aby mu byly vydány předměty, které exekuční soud
vzal do úschovy při výkonu exekuce. Tento názor je však právně mylný.
Podle § 37 ex. ř. má vylučovatel, jenž zvítězil, proti exekučnimu soudu
jen nárok, aby exekuce, které odporoval, byla z úřadu zrušena; to má
mimo jiné v zápětí, že se věci, které byly zabave~y, uvedou do toho
stavu, který tu byl při provedení exekuce. Proto jest uschovanou věc po
zrušení exekuce na ni vydati zase tomu, u koho byla zabavena a do
úschovy odebrána, tedy v souzené věci povinné. Jak se vylučovatel vypořádá s povinným, jest jejich věcí a závisí to na právním poměru mezi
nimi, do něhož nesmí exekuční soud zasáhnouti vydáním věci vyluč 0vateli na újmu možných práv povinného na držbu věci. Stěžovatel mohl
by se proto domáhati vydání věcí, o něž jde, z úschovy soudu teprve"
po zrušení exekuce, k níž ještě ani nedošlo, ale jen souhlasí-li s: vydáním věci povinné; ježto však nárok povinné proti exekučnímu soudu
na vydání věci byl pravoplatně zabaven a k vydání přikázán vymáhající
věřitelce, je třeba, aby s vydáním souhlasila i vymáhající věřitelka. Stě" -žovat"l've svém rrávrhuani netvrdil, že tu jsou uvedené předpoklady, a proto rekursní soud právem nevyhověl návrhu na vydání.
vylučovatel,
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.,' N odal-Ii manžel žalobu na oduznáni manželského původu dítěte,
,ep podle manželčina tvrzení narodilo sice z mimomanželské souJdere
se
• .. doml1cl1
• ka m~nze
• 1~ke'Ito puvod,u,, je
. t'Ull s I
'c 'emuž
však svedc!
loz., ju platnosti vyřešena otázka manze1skeho zplozem dltete a nemuze
• •
• •
• Ik li 'h'
necno
o' ti ani prejudiciálne• resena
ve s~~u, v. nemz St; mru:ze a. ~ma a na
ttm, kdo s ni mimo,~anžel~ky souloz!l, ~a~rady nákladu spojenych s porodem, pohřbem dltete a Jeho vydrzovamm.
o

:?-

(Rozh. ze dne 8, února 1939, Rv I 1130;38.)
SroV. rozh, č. 16575 Sb. n. s,
Tvrdíc že ji žalovaný v dubnu 1936 přinutil proti její vůli k mimotakže porodIla dne
nZ'elské' souloži a že po této souloži otěhotněla,
ma
• I
' h~' se za
• Io b ?' ...d
oma
2. února 1937 dítě, ktere. dne,9. dub?a 1937 ~emre
k ně jež byla v době tvrzene souloze provdana a JeJIz man zel nepodal
žrlobu o oduznání ma,nželské~o uůvodu dí!ěte, na žalovaném zaplac,e!1l
8,100 K s přís!. jako nahrady skody, ktera JI vzmkla p.orodem uve~e~leho
dítěte nákladu na porodní asistentku, nakladu na vybavu pro dlte, na
ušlém' výdělku za šestine?ělí, za přilepšení na strav~, náklad.ů učiněn~ch
na dítě a na boleetném. Zal ob u zamltly s o u d Y v sec h trl s t o II C,
11 e j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

V souzeném případě se žalobkyně domáhá náhrady škody způso ..
bené jí žalovaným mimomanželskou ,souloží proti)ejí vůli! z které. s.~
podle tvrzení žaloby narodilo dne 2. unora 1937 dlte, Jemuz sIce svedel
zákonná domněnka manželského původu, jež však ve skutečnosti jest
nemanželské dítě žalovaného.
Manžel žalobkyně Karel H. nepodal žalobu na oduznání manželského
původu tohoto dítěte narozeného v manželství. O dítěti tomto platí tedy
podle § 158 obč. zák., že jest manželským dí~ětem manžela ž~lobkyně;
Z jaké pohnutky manžel žalob~ nepodal, nem pro rozhod??h sou,zene
věd závažné. Touto skutečnostI Jest pro soud s konečnou uClllnosÍl vyřešena otázka manželského zplození dítěte a nemúže býti řešena ani
prejudiciálně pro žalobu o náhradu, nákladů s"pojených, s por.odem ,a
pohřbem dítěte a jeho vydržováním, Ježto pak zalobkyne uplatnu]e nahradu těchto nákladů které podle zákona stíhaji jejího manžela (§ 91
obč.zák:) nemŮže již' zakročiti proti někomu jinému, když nemůže býti
již uznán~, že dítě bylo zplozeno v mimomanželské soul~ž!. Také .bo:
lestné jest uplatňováno jen z obtížnosti tohoto p,,:rodu dltete, o .nemz
jest zjištěno, že jest manželským. žalobkyně nemuze se dovolavatI rozhodnutí Č. 16575 Sb. n. s., jež řešilo sice podobný případ, v němž však
šlo o u zná n í otcovství a s m l,u v n í závazek třetího k náhradě
a žalováno bylo z této smlouvy. Nižší soudy posoudily proto věc
$právně, zamítly-li žalobu.
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rávu platnému ve Fra~cii, kde byl ~lůkaz p;oveden, i když by nevyilo-

tís. 17214.

~ovalo tuzemskému pra;,u. ~ Soudu vsak nem znam?, ~da v~sl~ch",zalo

I. Provedení důkazu v cizině je platné, vyhovuje-li právu platnému
v místě provedení důkazu; že provedení důkazu se nestalo podle platných předpisů cizího státu, musí tvrditi a dokázati interesovaná strana.
Výslech stran ve Francii před juge de paix bez poučení o možné
přísaze.

II. Individualisování pohledávky, pro niž chce

věřitel

odporovati,

v oznámení podle § 10 odp. ř., vyžaduje se jen tehdy, má-li oznamující
věřitel

proti dlužníku více pohledávek.
(Rozh. ze dne 8. února 1939, Rv I 1224/38.)

Srov. k I. rozh.

Č.
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Proti odpůrčí žalobě, kterou žalobce podal v roce 1937 pro odporovatelnost smlouvy sjednané dne 29. prosince 1932, namítli žalovaní
mimo jiné, že žalobce neuvedl v o2>námení došilém soudu dne 15. prosince 1934 o zamýšleném odporování právnímu jednání (§ 10 odp. ř.),
že má za Adolfem Š. pohledávku a také pohledávku tu číselně neindividualisovali, takže takové vadné jednání nemá v zápětí prodloužení lhůty
ve smyslu § 10 odp. ř. V uvedeném oznámení bylo pouze řečeno, že
žalobce hodlá podati odpor proti platnosti smlouvy postupní, uzavřené
notářským spisem ze dne 29. prosince 1932, kterou Adolf Š. postoupil
pozemky zapsané ve vložkách Č. 271 a 273 kat. území K. Janu a Marii
H-ovým, vymínil pro sebe a manželku Marii výměnek a zřídil zástavní
práva pro Boženu Š. v částce 30.000 Kč a Annu K. v částce 30.000 Kč.
Proti výslechu žalovaných Jana a Marie H-ových, provedenému ve Francii podle čl. 7 a II úmluvy mezi československoll republikou a Francií
o právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
č. 60/1931 Sb. z. a n., žalovaní netvrdili. že výslech ten se příčí zákonným předpisftm státu dožádaného o právní pomoc. Žalobě výhověly
s o u d Y vše c h tří s t o i i c, n e j vy Š š í s o u d uvedl v otázkách, o něž tu jde, v
dúvodech:
Pouze to, že výslech žalovaných Jana a Marie H-ových, o nějž byl
dožádán příslušný soud nebo úřad ve Francii, byl proveden policií a že
výslech nevyhověl ani potud dožádání, že jmenovaní žalovaní nebyli poučeni o možné přísaze, nemůže založiti vadu řízení ve smyslu § 503 Č. 2
c. ř. s., ježto dovolatelé netvrdili ani nedokázali, že se výslech žalovaných provedený ve Francii příčí predpisům zákonným platným ve Francií. Výslech byl proveden podle úmluvy mezi československou republikou a Francií Č. 60/1931 Sb. z. a 'no V čl. 11 řečené smlouvy jest výslovně stanoveno, že dožádání budou vykonána podle předpisu zákonodárství dořádaného státu, takže je platné provedení dllkazů vyhovující

vaných před policií (spravne I~ged~ palx) bez poucem ? mozne,p,maze,
ač rocesní soud o toto poncem zadal" vyhovuJ.e pr,~vu pla!!:!m~ ve
Fratcii čili nic, zejllléna zda se,opom!nulI pOličem o pnsa~e pncI zakodárstvíve FranCII ve smysu cl. II c. 1 smlouvy č. 60/1931 Sb. z. a n.
I!~i nic a bylo proto na dovolatelích, aby skutečnost tu podle § 271 c.
~~ s. ddkázali (srv. rozh. Č. 16213 Sb.. n., s.).
,
.,
"
Bezdůvodná jest I vytka dovolam, ze v oznamem zalobcove pod,e
§ 10 odp. ř. nebyla individualisována pohledávka, pro niž chtěl žalobce
odporovati, a že proto tímto oznámenín; nebyla prodlouž~na dvouletá
lhůta k odporování podle § 2 Č. 3 a § 4 c. I odp. r. Takova lI1dlvldualIsace, která v § 10 odp. L pro oznáme,ní. tam před:,ída~~. není v~slovI;ě
ředepsána, vyžadUje se Jen tehdy, ma-II oznamujI CI ventel pralI dluz~íkU několik pohledávek a je-li tudíž individualisace pohledávky zapo'řebí aby mohla svého času býti zjištěna totožnost zamýšleného odporu
~ odporem skutečně provedeným. V souzené věci však taková pochybnost vilbec nevznikla a nebylo ani tvrzeno, že žalobce má nebo měl za
Adolfem Š. kromě nyní uplatňované pohledávky ještě pohledávky jiné.
Proto není v souzené věci podstatnou vadou žalobcova oznámení, že
v něm nebyla individualisována jeho pohledávka.
čís.
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Je-li možno dosíci uspokojení vykonatelné pohledávky přímo z dlužníkova jmění, jde o peněžitou pohledávku ve smyslu § 9 odp. ř., třebas
exekuční titul o oné pohledávce nezněl na prvním místě na plněni peně~
žité jako je tomu na př. tehdy, jestliže je dlužník odsouzen zprostíh
svého věřitele povinnosti k zaplaceni vyměřené dávky z přirůstku hodnoty nemovitosti, jejiž zaplacení smluvně převzal.
(Rozh. ze dne 8. února 1939, Rv I 237 I /38.)
Žalobci, kteří žalované Karle Z. prodali a odevzdali pozemky č. kat.
521/87 a 521/97 v B. a jimž oe žalovaná zavázala zaplatiti ze svého
dávku z přírůstku hodnoty nell1ovitosti v té výši, jak bude vyměřena!
kterou však vyjma částku 400 K po vyměření nezaplatila, vymohlI SI
žalobou rozsudek, kterým byla žalovaná Karla Z. uznána povinnou dodržeti trhovou smlouvu a za tím účelell1 zaplatiti zemskému inspektorátu
uvedenou' dávku v nedoplatku 2.430 K 30 h s přísI. Tvrdíce, že vedení
exekuce pro uvedený nedoplatek bylo ll1arné, ježto žalovaná před vykonatelností onoho rozsudku převedla všechny své nemovitosti na svého
syna, druhého žalovaného Karla Z., vymínivši si pro sebe doživotní bezplatný výměnek, a že jde o převod nemovitosti i zřízení výměnku odporovatelné podle odpmčího řádu, domáhají se žalobci, že jest žalovaná
Karla Z. povinna trpěti, aby 1. pohledávka žalobců, a to útraty uvedeného sporu 914 K 60 h, útraty exekuční 156 K 70 h a ll. pohledávka
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Zemského inspektorátu pro zemské dávky v P. v shora dotčeném nedoplatky 2.430 K 30 h s přísl. byly uhrazeny v pořadí před dožívotním
výměnkem váznoucím pro žalovanou na nemovitostech připsaných vlastnickým právem druhému žalovanému Karlu Z. ve vložkách č . . . . a že
jsou proto oba žalovaní povinni trpěti, aby byla vložena knihovní před
nost pohledávce žalobců a pohledávce uvedeného úřadu před výměnkem
žalované. S o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í
s o u d zamítl žalobu, pokud se týkala odst. ll. D ů vod y: Odvolání je
důvodné, pokud vytýká jako nesprávné právní posouzení věci to, že prvý
soud uznal, že žalovaní jsou povinni trpěti přednostní uhrazení pohledávky Zemského inspektorátu pro zemské dávky v P., ačkoliv k takovéto žalobní Žádosti nejsou žalobci zřejmě oprávněni. Jest uvážiti toto:
Subjektem odpůrčího práva jest věřitel (§ I odp. ř.). Věřitelem pohledávky na zaplacení dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí nejsou však
žalobci, nýbrž Zemský inspektorát pro zemské dávky v P. a žalobci se
nestali věřiteli této pohledávky ani tím, že žalovaní byli vykonatelným
rozsudkem okresního soudu v Ř. uznáni povinnými zprostiti žalobce povinnosti placení uvedené dávky, ul9žené platebním rozkazem Zemského
inspektorátu v P., a k tomu účelu ·zaplatiti ji řečenému úřadu. Vzpomenutým rozsudkem byla totiž založena pouze povinrtost žalovaných zprostiti žalobce řečené povinnosti tím, že pohledávku onoho úřadu zaplatí
žalovaní, ovšem nikoliv ža!obcam, nýbrž věřiteli této pohledávky, 1. j.
Zemskému inspektorátu pro zemské dávky v P. Nemohou tudíž žalobci
uplatňovati odpůrčí právo pro onu pohledávku, nejsouce jejími věřiteli,
nýbrž věřiteli shora dotčeného rároku, pro nějž však podle znění žalobního žádání odpůrčí nárok neuplatňují a uplatníti by ani nemohli, neboť
nejde o pohledávkú peněžitou, jak má za to soud prvé stolice, nýbrž
o nárok, aby dlužnící něco vykonali (§§ 346 až 369 ex.
Tu nerozhoduje to, že ono plnění záleží opět v penězích. Vždyť peníze mají býti
plněny osobě třetí a nikoliv věřiteli, takže v poměru k věřiteli nejde
o pohledávku peněžitou (srov. rozh. č. 7598 Sb. n. s.). Pochybil proto
prvý soud, když žalobě vyhověl i potud, pokud se žalobci domáhali výroku shora uvedeného.

n.

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby o
nal a znOvu rozhodl.

věci

dále jed-

Důvody:

Není správný názor napadeného rozsudku, že žalobci nejsou oprávněni kžalobní žádosti, týkající se pohledávky 2.480 K 30 h s přísl., a že
nejde tu o pohledávku peněžitou.
Nebylo sporu o tom, že Karla Z. nezaplatila 2.480 K 30 h s přísl., ač
byla rozsudkem okresního soudu v Ř. ze dne 22. ledna 1936, č. j. C 11
399/35, jednak uznána povineou dodržeti písemnou trhovou smlouvu
a za tím účelem zprostiti nynější žalobce povinnosti uložení jí platebním
rozkazem Zemského inspektorátu pro zemské dávky v P., totiž zaplatiti
vyměřenou dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti, jednak uznána po-

vinnou zaplatiti Zemskému inspektorátu tuto dávku, a není dále sporné
mezi stranami rozepře, že žalobci vedli k vymožení zastupitelného jednání spolu s mobilární exekucí k vymožení nákladů exekuci proti žalované avšak marně.
podle § 353, odst. 2, ex. ř. jest usnesení, jímž bylo vyhověno návrhu,
aby bylo dlužníkovi uloženo napřed zaplatiti náklady, které vzniknou,
vykonatelné ve jmění dlužníkovo.
jde tedy o peněžitou pohledávku žalobců - třebas původní nárok
žalobců nezněl na prvním místě na plnění peněžité - , která dopouští
vedení exekuce na dlužníkovo jmění, t. j. pro kterou by bylo možno dosíci uspokojení přímo z dlužníkova jmění vedením exekuce na toto jmění
(srov. rozh. Č. 8725 Sb. n. s.).
To, že v žalobním žádání jest uvedena ona pohledávka jako pohledávka Zemského inspektorátu pro zemské dávky v P ... není rozhodující,
ježto tím jest pouze přesněji označena pohledávka, jež přísluší žalobcům proti žalované Karle Z. a která vyplývá jako sekundární pohledávka z uvedeného rozsudku a z exekučního usnesenÍ.
ježto se odvolací soud pro svůj mylný názor nezábýval správností
dalších výtek žalovaných co do částky 2.480 K 30 h s příslušenstvím,
bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.
Cís. 17216.
podmínkou zániku předkupniho práva odmlčerum je, že byla učiněna
nabídka.
Neobsahuje-Ii nabídka oprávněnému z předkupruho práva jméno
kupitele, nepočala plynouti lhůta stanovená v § 1075 obč. zák., po jejímž
marném uplynuti předkupní právo zaniká, ledaže by oprávněný dal najevo, že se spokojuje s neúplnou nabídkou. V takovém případě nelze
žádati o výmaz předkupního práva ani tehdy, když se oprávněný z před
kupního práva dověděl o jménu kupitelově odjinud.

řádná

(Rozh. ze dne 8. února 1939, Rv I 309,zj38.)
Srov. rozh.

č.

1249, 9906, 10014, 14686 Sb. n. s.

Podle trhové smlouvy z 15. března 1933 bylo na ideální polovici nemovitosti patřící Prokopu R. zřízeno předkupní právo ve prospěch žalované. Trhovou smlouvou z 26. listopadu 1935 prodal Prokop R. uvedenou polovici nemovítostí žalobkyni za 81.000 Kč pod podmínkou, že
žalovaná neuplatní předkupní právo k prodaným nemovitostem. DopiSem z 27. listopadu 1935 oznámil Prokop R. žalované, že prodal svoji
polovici nemovitostí blíže označených za trhovou cenu 81.000 Kč, uvedl
v něm, co přijímá kupující na srážky z trhové ceny, a vyzval žalovanou,
aby uplatníla své předkupní právo do 30 dnů. ježto žalovaná na řečený
dopis neodpověděla a přes vyzvání, aby podepsala prohlášení o vzdání
_ se předkupního práva, odmítla tak učiniti, domáhá se žalobkyně žaloCivilní rozhodnuti XXI.
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bou, aby byla žalovaná uznána povinnou svoliti, aby bylo vymazáno
předkupní právo, vložené na polovici nemovitostí připsanou dříve Pro~opu R. jako vlas!n.íku ve vložkách č ... '. a zapsané na listě závad pro
zalov ano u, a trpeh, aby bylo poznamenano spravení záznamu vlastnického práva pro žalobkyni zapsaného podle usnesení krajského soudu
clvllmho v P. ze dne 24. června 1936, č. d. 17566/36. Niž š í s ou d y
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů _
v o q ů: Odvola~elka vidí nesprávné posouzení věci vtom, že v písemné
nabldce z 27. listopadu 1935 nebylo uvedeno jméno kupující osoby,
takže se žalovaná, neznajíc jméno kupujícího, nemohla přesvědčiti zda
trhová smlouva byla skutečně uzavřena, když teprve za několik měsíců
po uplynutí třicetidenní lhůty u notáře Dr. H. zvěděla o kupitelce, majíc
podepsati prohlášení o vzdání se předkupního práva v době, kdy ·žalobkyně pokládala trhovou smlouvu za definitivní. Než v té příčině Íná odvolací soud za to, že i když ono oznámení neobsahovalo jméno kupilelovo, vyhovovalo přes to ustanovení § 1075 obč. zák., které nestanoví
výslovně, jaké náležitosti má oznámení obsahovati, takže bylo na žalobkyni, aby se s hlediska di1igentiae quam suis, chtěla-li užíti práva
předkupního, postarala o to, zda 'bude v jejím zájmu, aby předkupní
právo realisovala, a že tudíž, neučinila-li tak ve třicetidenní lhůtě, dala
najevo, že na právo předkupní nereflektuje. Za toho stavu věci nepochybil prvý soud po právni stránce, jestliže žalobě vyhověl.
Ne j v y Š š i s o u d zamítl žalobu.
D

ů

vod y:

Nabidnutí oprávněnému z práva předkupniho musí se státi tak, aby
z něho bylo možno zkoumati podstatné podminky kupní smlouvy, do
které má vstoupiti (rozh. Č. 9906 Sb. n. s.), zejména i že jde o kupní
smlouvu vážnou. Proto musí obsahovati nejen oznámeni, že a za jakých
bližších podmínek má věc býti prodána, nýbrž musi seznámiti překup
níka i s jménem kupítelovým. Tuto zásadu vyslovil a odůvodnil nejvyšší
soud již v rozhodnutích Č. 1249 a 1679 Sb. n. s. a stačí proto pro struč
nost odkázati na uvedená rozhodnuti, od nichž dovolací soud nemá pří
činy se odchýliti.
Podle vlastního přednesu žalobkynina byla žalované učiněna jen
jedna nabidka, která však podle zjištění nižších soudů jméno žalobkyně
jako kupitelky neobsahovala, a nebylo ani tvrzeno, že se žalovaná s neúplnou nabídkou spokojila, ani že tu byly okolnosti, z nichž možno na
takovou vůli žalované usuzovati, jako tomu bylo na příklad v případech
rozhodnuti Č. 10014 a 14686 Sb. n. s. Proto nemohla nabídka míti za
následek, že počala plynouti lhůta § 1075 obč. zák., za níž žalovaná musila uplatniti výhradu práva předkupního a po jejimž marném uplynutí
předkupní právo zaniká. Nezáleží na tom, že se žalovaná o jménu kupilelově dověděla později při jednání s notáčem Dr. H., neboť podle jasného ustanovení § 1075 obč. zák. jest podmínkou zániku práva předkup
ního odmlčením, že byla učiněna řádná nabídka. Bylo proto dovolání
vyhověno a žaloba zamítnuta.

.

S I

'pojištěni odpovědnostní (zák. č. 145/1934 Sb. z. a n.).

J:~~~enim pojistných podmlnek, ~e se pojiště~í proti následkům

,~

ti z rovozu podniku vztahuje na odpovednost třetích ,osob
ujednáno, jest vy!oučena platnost právnl do"
J -nk stanovené v § 69, odst. 2, uved. zák.
~,
ntnep ~ d nebyla platně sjednána pojistná smlouva o odPQvednostnun
"Š~~ z provozu hospodářství, jestliže pojistnlk je toliko spoluvlast:~ hospodářství společně s manželkou.

~~~~~~SbyIO_\'i zvlášť

(Rozh. ze dne 8. února 1939, Rv II 752/38.)
.Srov. rozh. č. 8003 Sb. n. s.
Ž lovaný sjednal pojistnou smlouvu proti následkům odI?ovědnosti
z r:vozu celého polniho hospodář,ství, které pa!ří jemu a 1eho .man:
žefce Alžbětě K. jako spoluvlastníkum, a to kazqemu pOlOV.ICI. pOJ1stny
návrh ode sal žalovaný dne 24. června 1937 sam bez Jak,~ho.koh~ ~o~
datku.PPřesPto, že se o nepřítomné man~elce žalo~an~ho r.r; sJe~:,~vam
uvedené pojistné smlouvy vubec nemluvilo, vystavila zaluj1~1 P?j1stovna
dne 26 června 1937
č. 50089 na žalovaneho ~ na J~ho
. V září a v
oznámili žalovaný a jeho manzelka ~apoj,išt,~ní neuznávají a že žádaj! a i.:h.o zn.~~~ní. Jezlo
istnou prémii, domáhá se zaluJlcl pOj1stovna na
zalplacelll splatné pojistné prémie 35 Kč a za .sporu v~nesla
••.. . •.•. •.•••••. li~~r!í::'ď~al~~:rn~
určení,pojistného
že pojistná smlouva sJednana ,meZI zalob~
.....
návrhu ze d~~
cerv~a 1937
poiÍštění zákonné odpovědnosti hospodars~vl a les~lc~ I?od~
'k' .
S o udp r v é s t o I i c e uznal pravem I. ze recena
III u Je po
, I b
'U D'
d
Ze
pojistná smlouva není po právu. a ll. ~a? ~ zaml . , u v o , y:
zjištěného skutkového stavu VěC.I, ~e~yply~~,. ze by byl zalovany podepsal pojistný návrh a sjednal pOj1stelll, o nez J~e, ~~ ~ebe..~ za svo~ manželku. V dopise z 25. září 1937, kter,tpsala zalupcl POj1sť~vn~ zalova:
nému, jest výslovně uvedeno, Zf; lOj1sťo,vn,a, trva na dodrz~lll I?oj1st~e
smlouvy stran jeh? osoby; Royu<;z :e znem }aloby: ~terot; Jest zalovan
pouze žalovaný sam, Je zreJm<:, ze zalobkyne. poklada pOj1s~ku za platnoU pouze stran žalovaného, ackohv Jl vystavila ,?-a oba m.anz~le. Z toho
všeho má soud za zjištěno, že žalovaný podpisem pOj1stneho navrhu
sjednal s žalující pojišťovnou odpově~?ostní poLištěníc~lé~o hospodář
ství Č. B v B. sám za sebe, mkohv tez za manzelku Alzbelu K. Hledlc
na to, že žalovaný jest pouze spoluvl,astníkem~~čeného host;0d~.ř~tvi,
nemilže sám za sebe a pouze ,vým jmenem uzavnlI smlou~u !ykaj1CI. se
celého hospodářství, takže pojištění týkající se spoluvlastmcke polovmy
Alžběty K. jest neplatné. Poněvadž pojistka byla uz~vřena ~o d? -:elé
nemovitosti a pojistná prémie byla vypočtena z c;,l: nen;ov.'to~s.lI, tes!
i plnění z pojistné smlouvy nedílné. Ježto Jde o pinem nedlln~, c~stecl:e
_ nesplnitelné, jest celá smlouva neplatná ve smyslu § 878 obc. zak. (VIZ
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Sedláček: Obligační právo Č. 183, str. 89, obdob. rozhod. bývalého nejvyššího soudu vídeň., uveř. v Právníku 1907, str. 162). Bylo proto vysloveno, že pojistná smlouva není po právu, a poněvadž pojistná
smlouva, o níž se opírá žalobní nárok na zaplacení prémie, není po
právu, byla i žalobní žádost zamítnuta jako neodůvodněná. Pro úplnost
se podotýká, že by se příčilo i dobrým mravům, kdyby žalovaný měl
platiti prémii ze svého hospodářství, při čemž jeho manželka by nesla
polovinu risika, kdyby nastal pojistný případ (§ 17 všeob. poj. podmínek). O d vol a c í s o u d na odvolání žalující pojišťovny co do rozhodnutí o mezitímním návrhu určovacím uznal podle uvedeného návrhu.
O ů vod y: Podle skutkového zjištění sjednal žalovaný odpovědnostní
pojíštění z provozu celého hospodářství sám a nebyla pro platnost pojistné smlouvy ujednána podmínka souhlasu manželky žalovaného s pojístnou smlouvou. Odvolací soud neschvaluje názor prvého soudu, že
pojištěni týkající se spoluvlastnické poloviny, patřící manželce žalovaného, je neplatné, ježto prý žalovaný sám za sebe nemohl jen svýmjménem ujednati pojištění z celého hospodářství, a že celá pojistná smlouva
je podle § 878 obč. zák. neplatná proto, že plnění z ní je nedílné, čás
tečně splnitelné a částečněnesplnifelné. Podle § 69 zák. Č. 145/1934
Sb. z. a n. může pojistník sjednati smlouvu s pojistitelem vlastním jménem pro zájem třetí osoby, označuje nebo neoznačuje osobu pojiště
ného. Toto zákonné ustanovení o pojištění na cizí účet platí i pro pojištění odpovědnostní. Ujednal-li tedy žalovaný odpovědnostní pojištění
z celého hospodářského podníku, patřícího vlastnicky jemu a jeho manželce, pak je ujednal jednak pro svůj vlastní zájem, jednak pro zájem
své manželky a je takové pojištění podle § 69 zák. Č. 145/1934 Sb. z.
a n. platné. Ustanovení čl. 17 všeobecných pojišťovacích podmínek takové pojištění níjak nevylučuje. Bylo proto odvolání vyhověno a napadený rozsudek změněn tak, že se mezitímnímu určovacímu návrhu žalující pojišťovny vyhovuje.
N e j vy Š š í s o II d obnovil rozsudek soudu prvé stolice v odst. l.
s tou úpravou, že Re žalobkynin mezitímní návrh určovací zamítá.

D ů vod y:
Odvolací soud neposoudil skutkový stav správně po právní stránce,
k názoru, že žalovaný sjednal odpovědnostní pojištění jednak
vlastn: zájem, jednak pro zájem své manželky, jak je má na
mysli § 69 zák. o poj. smlouvě č. 145/1934 Sb. z. a n.
Pojistník může sice uzavříti smlouvu s pojistitelem vlastním jménem
pro zájem třetí osoby (§ 69, odst. 1, zák. č. 145/1934 Sb. z. a n.), avš'ak
musí býti zřejmé, že vůle smiuvců k tomu směřovala. Všeobecné podmínky pro odpovědnostní pojištění ustanovují v čl. 7, odst. 1, »0 pOjištění na cizí účet« výslovně, že se při pojištění protí následků.m odpověd
nosti z provozování podniku - o to pojištění tu jde - vztahuje pojištění na odpovědnost třetích osob jen tehdy, bylo-i i to zvlášť ujednáno.
Vzpomenuté smluvní ustanoveni vylučuje právní domněnku, stanovenou
v § 69, odst. 2, l1ved. zák., i kdyby tu byla pochybnost, zda pojistník
dospěl-Ii
pro svůj
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""t' 1í také na cizí účet. Této pochybnosti v souzeném příneu,,:avrel P~JIS ve~deného skutkového ziištění plyne totiž jasně, že nešlo
pade.neI1l.
ul vu kterou bv byl u·zavřel žalovaný vlastním jménem
o POjlstl~OLk s~~ o~k 'č 145/19:34 Sb. z. a n. a čl. 7 všeobecných pojistve smys ~ ~ ek ~ro' zájem své manželky Vždyť o ní se při vyjednávání
ných ,poc m}r c nemluvilo a pojistka z~í na oba manžele bez rozdílu;
smlouvy ~Ul)e.e pak j'sou ~ návrhu k pojistce připojeném uvedeni jako
oba manze

nav~ov;te~tž

pojistná smlouva nebyla uzavřena oběr;'~ manžely a p.r~ni o ří ad § 1238 obč. zák., jak rovnez vyplyva zez]Is~
t9z~ t~.~~ges~udů ~b~valo by snad ještě posouditi, zda byla pO]1stna
~~:O~~:'s' ednána jen žalovaným v to.m. smy~lu, že yodl~ § 115, od~t. 1,
zák. Č. 14b/1934 Sb. z. a n. byl ~?Jlsten vyhradne tolIko jeho zajem,
e b' z provozu celého hospodarstvl.
, .
re ~~~ otázkou není třeba se zabývati, poněvadž !akovy navrh ~ebyl
.. , žalobk)'lle' se domáhala mezitímním určovaclm navrhem vyroku
ucmen.
""
. t na i roo tom že 'e po právu pojistná smlouva, uzavrena meZI s ra m
zepře 'na Akladě pojistného návrhu ze dne 24. června 1937 č. 5?08;;
tento návrh podle toho, co plyne z předchozích úv~h! zahrnov,a o ,a
manžele nebo aspoň zájem obou. To vyplývá ostatne 1 z vlastmch vyvodů zalobkyně v odvolacím spise a svědčí tomu 1 d~plS je]I ~e dne 25.
září 1937. Nebylo tudíž žalováno na určení, zda ~:va pO]lstna smlouva
pouze mezi žalobkyní a žalovaným jen pro Jeho ~aJem. . • . ,
'
.. Byl proto neoprávněný mezí tím ní určovací navrh uČJl1eny zalobky111
zamítnut .a.v tom směru v podstatě obnoven rozsudek soudu prve stolice,ovšem s příslušnou úpravou výroku.
." oneva

čís.

17128.

JsOu-li v anuitách obsaženy i úroky! l.ze v po~a,dí jisti?y přikázati .io:n
splátky na jistinu, obsažené v jednotltvych anultach ~ uroky ~,k~plta10vých splátek obsažené v těchto a~uitá:~, pokud ~~Jsou starsl tn, let:
dále úroky z prodlení .z nezapl~cenych ca~te~ kapltalu za posledm tfl
léta a z částek úrokovych v anUItách obsazenych, pokud tyto samy požívají pořadí jistiny.
(Rozh. ze dne 9. února 1939, R I 1461/38.)
Srov. rozh. č. 14413, 11624 Sb. n. s.
Ex e k u ční s O U d, rozvrhuje nejvyšší podání za nemovitost ex~
kučně přiklepnutou dne 8. března 1935, přikázal Všeobecnému p~nslj~
jímu ústavu v P. mimo přihlášenou jistinu 2,644.546 j( 06 h kapltalove

splátky včas vymáhané spore,? a splat~é, počínajíc dn~m 1. čer':.~nc.~
1932 a tříleté úroky před drazbou v porad I s ]lstJl10U; uroky starsl tn
let přikázal pak v meiích jistoty podle § 216 ex. f., zamít~uv odpor p?- daný zadní hypotekární věřitelkou O. záložnou v L., ktera vytykala. ze

ns
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úroky, úroky z prodlení a timorové splátky anuit k I.červecí 1932
k I. lednu 1933 a k I. č~rv~nci 1933 jso.u p:omlčeny a že i kdyby ne~
byl.y ?romlčen~, Iz: Je pnkazatI Jen v ramcl jistoty a nikoliv v pořadí
s .Jlstr~ou',a dale ze neni důvodu k příkázání přihlášených interkalárl1Ich uroku. Rek u r s n I s o u d potvrdil napadené usnesení. D ů _
~.? d y: Ustanovení. § 1480 obč. z~k . tříletém promlčení bylo sice rozSlreno I na smlu~ene anUIty k umOrent JIstoty ustanovenim § 192 lll. dílčí
n?vely k .obč. zak., ale z toho nelze vyvozovati, že anuity jsou opětují
CIn;I. se davkaml ve smyslu § 216 ex. ř. a že stejné pořadí s jistinou pří
sl~SI pouze anu!tál?, které nejsou déle tří let přede dnem příklepu zadrzeny. U;,edene ':.~~onné ustanovení, se týká .opětujících se dávek a ne?ylo by treb~ ro~s.lfovat~ Je vyslo;,ne na anuIty, kdyby se anuity povazo~aly ~.a 0petuJlcl ,se :Javky, apredpls §. 18 knth. zák., jenž poskytuje
tohk? tnletym za~:~enlm opetul'clm s: davkám stejné pořadí s právem
samym" nebyl rozsl!en.1 na ~llUlty, tak~e se anuit vůbec netýká. Z toho
p~yne, ~e . nepro:nlc~n.e anUIty, tedy I starší anuity, požívají jakožto
č.astky Jlstmy poradl Jlstrny. Byly proto správně přikázány v pořadí jistrny a ·úroky starší tří let v mezích ji~toty podle § 216 ex. ř. (srov. rozh.
Č. 14413 Sb. n. s.).
.
Ne j vy Š š í s O u d zrušiv usnesení nižších soudů uložil prvému
soudu, aby znova rozvrhl nejvyšší podání.

.o.

Důvody:

,V~š~.er~ i starší anui!y požívají - ovšem jen jako částky jistiny _
por~dl jlstmy, pokud neJsou promlčeny podle § 1480 obč. zák. To vyslovIl a blíže odůvodnil nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí Č. 14413
Sb. n. s., na které se dovolací stěžovatelka odkazuje. S tohoto hlediska
:-elze dovo~acímu.rekursu, vyhovět!! ~o~u:J navrhuje, aby anuity, o které
Jde, byly u pln e. vylouceny z pr.lkaz.anl, n.eboť námitka promlčení podle § 1480 ob~. zak. co do kapltalovych častek zahrnutých v anuítách
ne?bs!ojl, kdyz, J~k, pr~ý soud v .rozvrhovém usnesení odůvodnil, promlcel1l nena,sta~o, Jezto rečen~ ~nulty byly uplatňovány sporem, než nastalo promlcel1l, a byly vymahany exekucemi v roce 1935.
Podle odůvodnění rozvrhového usnesení, potvrzeného rekursním
soudem, b~ se ovšem zdálo, že se nižší soudy řídily správnou zásadou,
n.ebo~ v d.uvodech. rozvrhov~h~ ~snesení je správně uvedeno, že kapitalove splatky anUIt byly pnkazany v pořadí s jistinou. Přes to však
byly ve skutečnosti. v rozvrhovém usnesení v pořadí jistiny přikázány
c~lé ~nuítní.Částky, tak jak byly přihlášeny. V těchto přihlášených anuita ch JSou vsak obsaženy neien ony kapitálové částkv ale i úroky a to
-,
,
dokonce starší tří let od příklepu nazpět.
, Br.l o tudíž"vš.eob~cn~mu p~nsij~ímu ústavu mimo rámec kauce v po~adl J;strny pnk~zah mImo ~nJllasenou jistinu 2,644.546 K 06 h ještě
len v?echnr. . s~lat~y na k~p't21e. obsažené v jednotlivých účtovaných
anUltach, l1Ikoh vsak v ramcl techto anUIt účtované úroky z těchto
sp-látek na ka);itále, poněv~?ž podle přihlášky jde vesměs O' úroky starší
'n let, počltaJlc ode dne pnklepu zpět.

Co se týče úroků ~ prodlení, .bylo je přikáz.at~. v .pořad~ )fstiny. ze
• h nezaplacených častek kapltalu za ,posledl1l tn leta, z castek uro-.
vsec
. h b y se vsa
• k mo hly pn
··k·aza t"I uro ky z prD-'
k ých v anuitách .obsaženyc
í oouze kdyby podle § 216, posl. odst. ex. ř. požívaly samy dosud
p:':d[ jÍstí~y, -a tomu tak v souzené věci není (srov. rozh, Č. 11624
Sb. n. s.).

dt

cis. 17219.
povinný jest i po zrušení vnucené správy vázán služebními smlO'uvami, které sjednal vnucený správce v mezích svéhO' oprávnění vytčených
exekučnim řádem.

PO'kud vnucený správce nepO'třebuje schválení exekučníhO' soudu
k ujednání služební smlouvy na určitO'U dobu.
Znemožnil-Ii povinný dodržení služební smlouvy po ujednanO'u dobu
tím že se po zrušení vnucené správy vzdal provozu svéhO' podniku, pří
sluŠí zaměstnanci proti povinnému nárO'k podle § 1162 .b) O'bč. zák.
Vnucený správce neodpovídá za takové porušení služební smlouvy
povinným.
(Rozh. ze dne 9. února 1939, Rv I 3148/38.)
Srov. rozh.

Č.

9300, 13289, 15002 Sb. n. s.

JO-

Vymáhajícímu věřiteli N. byla na hostinskou živnost žalova?ého
sefa N. povolena usnesením ze dne 16. prosmce 1~G7 vnucena spr~va
a vnuceným správcem byl ustanoven a dne 23. prosmce 1937 ve spravu
uveden spolužalovaný Emerích B. Ten ve funkci vnuceného správce
sjednal se žalobcem dne 8. ledna 1938 služební smlouvu, podle které byl
přijat jako hudebník (první houslista) do spravovaného podniku »Dandng-Baru«, a to »na 3 měsíce bez výpovědi až do 15. dubna 1938 za
105 Kč pro celý angažovaný Kvartet denně a 2 černé kávy v noci rovně~
pro celý kvartet«; z toho na žalobce připadlo 30 Kč denně a 2 čern~
kávy. Uvedenou smlouvu sjednával se žalobcem výhradně vnuceny
správce sá~. Dne 7. ún~ra 1938, byla vnucen~ sp~áva d~sled~em u~p~
kojení vymahané pohledavky zru~e?a, vnuce,ny sprav~e z~r~ven zpro~ten
svého úřadu a žalobce byl propusten ze sluzeh podntku, Jezto se majitel
žívnosti jejího provozu vzdal. Tvrdě, že k jeho propuštění došlo. bezdůvodně, že žalovaný Emerich B. jako vnucený správce zrušil sje~nal1o~
služební smlouvu končící se až dnem 15. dubna 1938 předčasne, anrz
se postaralo svolení exekučního soudu proti smluvnímu propuštění, domáhá se žalobce na obou žalovaných zaplacení odměny 33 Kč denně
(t. j. 30 Kč platu a 3 Kč jako náhrady za dvě černé kávy) za dobu od
8. únOra do 15. dubna 1938.
S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu. D ů vod y: Hledíc na ustanoveni § 109, odst. 3, ex. ř. a § 343· ex. ř., byl žalovaný Emench Bc ve
vlastnosti vnuceného sp'rávce oprávněn k uzavření shora uvedené slu-
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žební smlouvy se žalobcem. Ježto angažování hudby no nočního tanečního podniku jest podle obchodních zvyklosti obyčejným opatřenim
náležejicím k provozu takového podniku a ježto ani sjednaná doba služební nevybočovala ze zvyklosti při provozu uvedených podniků, nešlo
při sjednání služební smoluvy se žalobcem o žádné opatření, které by
nenáleželo k obyčejnému hospodaření, a vnucený správce nepotřeboval
v té příčině podle § 112, odst. I, ex. ř. svolení soudu. Vnucený správce
skutečně plnil závazky plynoucí pro něho ze služební smlouvy sjednané
se žalobcem, a to až do propušitění žalobce, t. j. do 7. února 1938, kdy
došlo k zrušení vnucené správy. Toto předčasné zrušení služebního poměru bylo způsobeno právě důsledkem zrušení vnucené správy soudním
usnesením hledíc na úhradu vymáhané pohledávky. Nebylo tudíž způ
sobeno zrušení služebního poměru vnuceným správcem, nebo nějakým
jeho jednáním, nebo

zaviněním,

znemožněno
do konečného

vnucenému správci bylo

zrušením vnucené správy dodržeti služební smlouvu až
termínu, a jest zcela nepochybně spatřovati v uvedených okolnostech
důležitý důvod pro předčasné zrušení služební smlouvy ve smyslu § ll62
obč. zák. Ze žáqného zákonného ustanovení nelze dovoditi, že by vnucený správce potřeboval k rozvázání.. služebního poměru nastalému dů
sledkem soudního rozhodnutí o zrušení vnucené správy nějakého schválení nebo svolení exeku·čního soudu. Co se týká druhého žalovaného
Josefa N., nebyl druhý žalovaný vůbec smluvcem služební smlouvy, nebof ta byla sjednána mezi prvým žalovaným jako vnuceným správcem a
žalobcem a z ustanovení exekučního řádu ani občanského zákoníka naprosto neplyne, že by povinný ručil za právni jednáni řádně ustanoveného
vnuceného správce, když podle daného mu poučení nikterak se nevmě
šoval do průběhu vnucené správy a do správcových opatření. V souzeném případě pak nevyšlo z provedených důkazů najevo a ani nebylo
tvrzeno, že žalovaný Josef N. svémocně zasahoval do úřadu vnuceného
správce. Neobstojí žalobcovo tvrzení, že Josef N. z);cmožnil splnění služební smlonvy tím, že se po zrušení správy vzdal provozu podniku,
neboť žádná služební smlouva mezi ním a žalobcem vůbec sjednána nebyla a Josef N, jako exekut po úhradě vymáhané pohledávky a řádném
zrušení vnucené správy měl úplně na vůli jakkoli naložiti s dalším provozem živnosti. Neshledal proto soud žalobní nárok odůvodněným ani
stran prvého aní stran druhého žalovaného. O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek, prohlásiv odvolání za přípustné pro zásadní
význam rozhodnutí.
Ne j vy Š š í s o udl. nevyhověl dovolání stran žalovaného Emericha B., II. uznal podle žaloby stran žalovaného Josefa N.
D ů vod y:
Kl.
Dovolání vytýká, že se odvolací soud neobíral příslušnými vývody
odvolání, pokud žalobce odůvodňoval nárok na náhradu škody proti
žalovanému Emerichu B. tím, že si žalovaný jako vnucený správce nevyžádal nutné svolení exekučního soudu k protismluvnímu propuštění

,
,~.; ovinnost vnuceného správce. Dovolání
žalobce ~ že p;y takto p'~;~~~. ~e exekuční soud zrušil dn,; 7. ~:lOra
'jest bezduvodne. J~st Zjl rosdl vnuceného správce (žalov~neh?) ~radu
1938 vnucenou splaVU,}p, I ~ bního poměru žalobce doslo tehoz dne
aže k předčasnému zruse~1 s u:e .ežto se povinný vzdal dalšího prodMledkem zrušení v.n~~e~et:ť~;]~i' nle že dodrženi smlouvy s žalobcem
vozu podníku. Ze ZJI.St;lll,
" y ~vinn' vzdal provozování podniku,
prot~ vnucený správce býtí čině~
bylo znemožn~no prave..trn;, ~e Sf;
pro nějž byl zalobc; pnJf' eJ11~ lobcem nebyla dodržena. Ustanove;"
odpovědným za to, z,c s:n ouva. s za
Nižší soudy posoudily proto vec
§ 112 ex, ř. tu· nema vubec, vy~~a~uŽalobu proti vnucenému správcI
po právní stránce spravne, \. Y
zamítly.

l'e

K II.
" ' okud na adá právní posouzení vyjádřené
Dovolání je však duvodne, P . '
p 'e důsledkem zrušení vnucené
l cího soudu zaverem, z
.
d b
d
k
v rozsud u o vo.a . "
,.
řená vnuceným spravcem za o ~
správy pominula I pravl11)e~nlam u~av f N není odpovědny' za zrušem
,
, ya ze za ovany Jose .
'k '
trvání vnucene sprav . ,
, ,za
, dnou smlouvu neuzavřel, do u onu
'I 'a'dné ingerence na právní
smlo.uvy.se žalobcem, Jezto s mm I
"
se nevměšova a neme z
'h
"nuceného spra~ce
,
t k' e není zavázán za opatření vnucene o
závazky vnuceneho spravce, a z
správce..
,.
.'
dem
..
'
'vy vereJnopravl11, sou
.
Vnucený správce je p? d?bu vnucene s~ra 9300 13289 a 15002 Sb.
h
usti'novený ~ás,tupce povl§lll~~f (VIZ, r~~ ~v~m zří;ením za zmocněné~,:
n;s,)i' poklada sepod!e,
,'t :~. ;i,ičejně sebou přináší provozovalll
~~;:vš~mprávním Jednanl1n, j{ ~~'k do správy jemu daný. Pokud tudíž
'.. PP~J1jkll tohodnrh, P~~ Je y<) . I V mezích svého oprávnění stanove,,'y~i~'c,:,epÝ s.t)rá~ce ,,~zavlra. sm ?i~~ř vázán i povinný po zrušení vnucené
ných exekuČlllm radem,. lest I: luv náJ'emních a pachtovních (viz rozh.
s rávy, Tak tomu Je nejen II 5m
"
Č~13289Sb. n. s.), nýbrž i u smluv sluzeb111ch.
.
,
.
Emerich B sjednal dne 8. ledna

~~1e!t ž~i;b~'~~;. !fu;e~Un~e~fnl~~~~:~~b':;í~it~~ ~fubž~b~l~ n~~a~~~ ž~~b~~

1
prlJat do »Danc~ng.-B~ru« pko 'd 15 dubna 1938. Oba nižší soudy
denně a s 2 černyml kavaml, a to az o
.
" . t k '
j"1
' r jejž dovolací soud schvaluje, že k uzavrenl a ove
vys OVl y n~z~n~cen' s rávce oprávněn a že 'k tomu nepotřeboval ~V?~~~o~~~k~~ního sou~u. ~estlíže je tomu tak, byl po~i?ný Josef N. zan
smlouvou byla-Ii vnucená správa zrušena před proJlhm doby, na . ,:ro~
služební' oměr byl sjednán. Tím, že se žaloyaný N. v:d~1 po ::ruselll
vnucené' fpráVY provozování zábavního pod111ku, pro nel~ byl zalobc~
'ako hudebník zjednán, znemožnil_ žalobci smlouvu dod!z,eh, 3' se sv=
~trany smlouvu předčasně zrušil. zalobce s: pr?to n,~ ne,~' pravem do
máhá nároku, jenž mu podle § 1162 b) obc. zak. pnslusl.

;t

. Poněvadž o okolnostech, které jsoU pro stanovení výše zažaloy~néh~
nároku rozhodující, nebylo sporu, mohl dovolací soud rozhodnouh Ihne
ve

věci

samé.

_

-
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17220.

V řízení o zbavení svéprávnosti m oo
b
podati odporu bud' osobně nebo zástu uze o~o ~ z~avená svéprávnosti
jí byl zřízen zatímní podp6rce (S 38 ř POcemb, leh?z ~I sama zřídila, třebas
o,
.,
• z. svepr l"
orusem ustanovení o slyšen' 'o tulko
o,
'
P
zák: Č, 100/1931 Sb
)' t! u~as o U v O
r1Zení nesporném (§ 18
který byl zkrácen ;ez~:t! pl~v~p~~nebn luplatn ovati jen onen účastnlk,
.
'
y y soud em slyšen
~o~~m~ marnb°tra~osti, po,dle § 2 č. 1 řádu o zbavení ·svéprávnoSti.
n ou z aven! svepravnosti pro ma t tu' st
.
hospodárné jednání vycházelo z duO
, , f!10 ra 0 •. jest, aby nesvéprávnosti a aby bylo stavem trva;,<h~~ft~~:i~1 osoby zbavené
(Rozh. ze dne 9. února 1939, R II 494/38.)
.
Návrhu města Z. a Matyldv O b b I V
svéprávnosti pro marnotratno'st
~ y, y a I~sta K. z?avena očástečně
por o v Ý s o u d návrh ten za:nít1. "y s o u
vyhovel, kdezto od-

'p

Nejvyšši soud nevyIlOveOl rekursu

navrhovatelů.

o ů vod y:
Prvý soud zbavil Vlastu K částečn°
.,
.
v podstatě proto že podle jeh~ ziištěn~ .sv~ra~n?Sh pro marnotratnost
lísání mezí rádci' a zmocněncí jejich o I ).evI a zre!mou bezradnost a kojejím, s tím výsledkem, že uz~vření; ;li~Jc~e o~~':[ dn.ekryly ~e záL?,e?,
v.ych a snad i neúčelným vedením sporů miZÍ jeJ' i J' oo u, p~o
~epnzm
dlóch, a vyšetřovaná si podle názo
mem z e ene po rou pří?uzných obstarati peníze na Úh:~UsoS~~~h nep~~;eebde \ z~mhěst~ání
ze sveho kmenového jmění.
' ny rz radl Je

g!

Na odpor svéprávnosti částečně zb
"
,
na zbavení svéprávností, vycházeje z a~oe~~ Ztem~1 odo~o;o~y .soud návrh
nelze
známky marnotratnosti
S}t Vlasty ,K.
majetku nestalo prý se t k '
: ..
'
z ra yna svem
. myslnos't nýbro
'o
~ am pro JeJI marnotratnost ani pro lehko-

spatřovati

Ut;pěla-l' ~~J~~~~mt

lidi ?ebyI,: obe~ni~~~t~e °př!~z~lr:~~~~e v:~~~~kja~~ omnoho jiných
splmi\a
jde pouze o nedosiatek rozhledu a
SI v a ovych komplIkovaných věcech zdatného právního zástupc zn I I
Toto usneseni odporového soudu napadaji
mime ... ,
pro
nesprávné právní posouzení a nevhodnost

z~

neuz~áJí zpg~~b~emo?~!:
stěžovatelé

zmatečnost,

rozh~dJ~~f

~?,atečnostopodle § 41 f) zák. č. 100/1931 Sb, z. a n. ví dí stěžo
vate e v tom, ze odpor podal právní zástupce ieh o I U
zaÚn'tní oz n?r moc
psala pouze Vlasta K., níkolív jí
k tomu, že tato
vada byla
.
, uze v nzem

domnělá

zřízen'
o~
pod~
dodat~čně napravPenapumc:~ Ne~~edl~

čís,

17220 -

lZ3

o zbavení svéprávnosti podati odpor osoba svéprávnosti zbavená přes
to že jí byl zřízen zatímní podpůrce, buď osobně, nebo zástupcem,
jehož si sama zřidila (§ 38 ř, G zbav. svépr.).
.
Ani o zmatečnosti podle § 41 g) llved. zák. nemůže tu býti řeči, a to
již .pro , že se předpis § 18 uved. zák. vztahuje jen na řízení před
to
soudem prvé stolice, kdežto stěžovatelé spatřují tvrzený zmatek ostatně v zřejmém rozporu se spisy- v tom, že prý Vlasta K. nebyla
slyšena odporovým soudem, nehledíc ani k tomu, že Hzení odporové
je upraveno zvláštními předpisy §§ 43 a násl. ř. o zbav, svépr., a že
porušeni předpisu § 18 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. může uplatňovati
jen onen úČ".strdk, který byl zkrácen ve svém právu, aby soudem byl
" ho posouzem' vecl
o" Jes t uveslI
. , . t o t o: P o dl e
slyšen.
Co cl o s kII tk ove'h o a pravnl
§ 2 Č. 1 ř. a zbav. svépr. lze částečně zbavití svéprávnosti osobu, která
marnotratnictvím sebe nebo svou rodí nu vydává v nebezpečí nouze.
Pojem marnotratnictví není v zákoně vysvětlen. Paragraf 273 obč. zák.
byl, pokud se týká marnotratností, zrušen uvedeným předpisem řádu
o zbavení svéprávnosti, a jsou proto nyní předpoklady zbavení svéprávnosti pro marnotratnost zajisté širší, než byly! podle § 273 obč. zák,
(srov. Hermann, Bntmiindigungsordnundg, pOZil.1 k § 2), podle právnického písemnictví (srov. např. Rouček-Sedláček, I. sv., str. 1072,
Klang, L sv" str. 1107 a Ehrenzweig 1I/2, str. 403) není předpokladem
marnotratnictví, aby se nesmyslnost hospodaření objevovala jen na
straně výdajů. Může se projevovati také naprostou nedbalostí na straně
plíjmových zdrojů, jestliže se nedá vysvětliti jinak, než 'ÚJchylným oslabením charakterovým, Podmínkou zbavení svéprávnosti pro marnotratnost však jest, aby nebezpečné hospodaření vycházelo z duševní méně
cennosti, aby bylO stavem trvalým (habituálním). Že by šlo u Vlasty K.
o takový duševní stav, nebylo bezpečně prokázáno. Podle zjištění nižších
soudú a podle spísů o jejích sporech, lze jí jen vytýkati, že se dala. jinými zlákati k jednáním, ohrožujícím její majetek, totiž k uzavření kupní
smlouvy, podle níž jí právo zástavní za celou trhovou cenu bylo pouze
knihovně zaznamenáno a že pak strpěla, aby došlo k výmazu tohoto
záznamu a pak k žalobám a exekucím pro nároky, jež uznávala,
a hlavně, že sí ve svých skutečně nepřehledných a spletitých právních
záležitostech nevyhledávala jako poradce osoby na těchto záležitostech
naprosto ne zúčastněné, poctivé a dosti zkušené, které by jí v její svízelné situaci mohly dobře poraditi. Co se týká pohledávky Miloslava P"
nelze ostatně ani říci, že Vlasta K. jednala nehospodárně, když tuto pohledávkU uznala, neboť podle výsledků šetření nelze ani usuzovatínato,
zda šlo o pohledávku fingovanou, či nikoli. Nelze tedy aní vyloučiti, že
mimosoudním uznáním této pohledávky si Vlasta K. ušetřila útraty
dlouhého a nákladnéhO sporu. Podání žaloby na obnovu sporu Ck 11
38/37 a vedení tohoto sporu ve všech stolicích nebylo ovšem za toho
stavu věci jednáním hospodárným, jde však, jak již správně seznal odporový soud, jístě více na vruh tehdejších poradců Vlasty K. než jí
samé, právě lak jako to, že se ve sporu Ck II 83/34 pustila do kontra, diktorního jednání a pak mitnosoudně zažalovanou pohledávku uznala,
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Nestačily tedy výsledky řízení

j,

tomu ab

nějakou povahovou méněcennost Vl~~ty K 've s~ s~ dalo husuzovati na

a P~Ot tOtbyl návrh na zbavení svéprávno~ti pro ;;;a~n~~~~tnUoVstylOpZr' e, ném
a
zaml nu .
LVem

čís.

17221.

žalob~ O zapl~cení nájemného z nemovitosti ležící
Ize podatt u obecneho soudu žalovaného v tuzemsku.
na cizím území
(Rozh. ze dne 9. února 1939, Nd II 12/39.)
Srov. rozh. č. 3697 Sb. n. s.
P I ~ra)homíra P., majítelka nemovitostí ležící v T (území odsto
.
o s,~.' navrhla, aby byl podle ~ 28 j. n. určen so~d
'
upenem
zamy.sh se domahatí na Petru P bydl"
,
pro zalobu, kterou
'..
.,
!C!m nyn! v F (na Moravě)
p Iacem ~aJem~ého za obchodní místností které měl P t p" zav shora rečene nemovitosti.
'
e r. . najaty
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl návrhu.

o ů vod y:

leží~~~ ~ i.0~ ~~~~~C~~'Jíiinožepr~av r;rO~ajatélo?lchOdní místnosti v.domě

'k k .
,
," m vec rea 11110 soudl11Ctv' ('I XV
za.
J. n.). Tato reální pravomoc vztahu'e
'
! C.
uv.
vitosti ležící v tuzemsku nikoli na nemovit 0 J t' se ~s~k p~u,ze na. nemoč, 36?~ Sb. n. s.), Ježt; Petr P., který má tr ~~~~~ástate ,(sro~, }.ozh.
brd!l~te podle tvrzení navrhovatelk v F.
YM
,n, ma, s,ve radne
dam zaloby podmínky místní ořislu~'0Sti v~~led~~ve, neschazl pro potakže není tu předpokladu pro' "titi § 28 j. n.
na §~ 65 a 56 j. n.,

1'

čís.

17222.

, Ú,stní odvolání posledního pořízení (test
. ,
zadUje stejných fonnálních náležitostí 'ak' ~m.en~ nebo kodlctlu) vyřízení samému, a to také co do relatl J /c ,leb' eb~ k elatnému pov § 594 obč. zák.
vn zpuso tlosÍl svedků vytčené
(Rozh, ze dne 10. února 1939, Rv I 1284/38.)
K pozůstalosti po Janu H zemř]' d e
} 5. července 1934, který
zanechal po sobě dva kodi~ily vJ e ~m
;' nichž 0:Ikazal mimo jiným Příbuzn;~ n~;~~c~ fÓo~ané a~edatov~né,
.2.000 Ke, se za dědice ze zákona říhl"I' ,
Kč a zalovanemu
zůstavitelův synovec, Proti žalobě kt~ro aSI , zallobvan ý Václav Š, jako
,
u se za o ce domahal na žalo-

r:

vaném zaplacení odkázaných mu 1.000 Kč, namítl žalovaný mimo ]lne,
že zústavitel odkazy výslovně odvolal, zejména o Dušičíkách v r. 1933
před současně přtíom?ými a k tomu _účelu pozvanými svědky Františkem š., Jaroslavem S. a Pelageou S" kteří jsou příbuzní (nevlastní
bratři a manželka) žalovaného, S o udp r v é s t o I i ce zamítl žalobu.
D Ů vod y: Je řešiti otázku, zda svědci, kteří byli přitomni odvolání
kodicilu, byli způsobili svědci ve smyslu §§ 591 a násl. obč. zák. Je sice
pravda, že svědci, kteři byli současně přítomni, když zůstavitel odvolával kodicíl, jsou příbuznými žalovaného, kterému v kodicilu bylo
odkázáno 12.000 Kč, avšak přES to byli způsobilými ve smyslu §§ 591
a násl. obě. zák., neboť § 59'4 úbč. zák. má v prvé větě na mysli pouze
relativní způsobilost a nikoliv absolutní. Paragraf 594 obč. zák. praví, že
dědic nebo odkazovník jest nezpůsobilým svědkem vzhledem k tomu, co
se mU odkazuje, právě tak jako manžel, rodiče, děti sourozenci anebo
osobv ve stejném stupni sešvakřené a placení domácí pomocníci. Dále
se v 'uvedeném předpisu praví: »Aby ustanovení bylo platno, musí býti
zůstavitelem vlastnoručně podepsáno anebo potvrzeno před třemi
svědky odlišnými od obmyšlených osob.« Podle toho tudiž nastává neplatnost ústního testamentu, když hy jeden ze svědků nebo všichni tři
'byli přímo ob myšlenými v takovém testamentu nebo kodicilu. František,
Jaroslava Pelagea Š, jsou zletilí a nebyli obmyšleni v kodicilu zemře
lého. Když svědek jest příbuzným ohmyšleného, nenastává tím neplatnost testamentu, nýbrž jest neplatné jen ono pořízení testamentu a kodidlu, kterým se zll stavuje něco obmyšleného, který jest příbuzný
s takovým testamentárním dědicem (viz Krčmář: Dědické právo, vyd.
1930, arg. v § 594 slova: »aby ustanovení bylo platné«). Jest proto
zásadně zpúsobilým svědkem ten, kdo je příbuzným ob myšleného, a to
způsobilým svědkem ke zříze"i ústního posledního pořízení kromě té
části posledního pořízení, v němž se něco zůstavuje nebo odkazuje obmyšlenému, Hledíc na ustanovení § 719, druhá věta, obč. zák., jsou způ
sobilými svědky k zrušení kodicilu ústním odvoláním příbuzní obmyšleného, neboť žalovaný jest dědicem ze zákona, nikoliv z posledního
pořízení a nikoliv odkazovníkem. že zůstavitel měl v úmyslu kodicily
odvolati, plyne z toho, že zůstavitel před mnoha jinými osobami cizími
oběma stranám rozepře v různých dobách opětovně prohlašoval, že
svým příbuzným, kterými mínil i žalobce, odkázal již dosti a že všechno
po jeho smrti dostane žalovaný. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle ustanovení § 719 obč. zák. vyžaduje ústní odvoláni posledního pořízení tolik a takových svědků, jako je jich třeba
k platnosti ústní závěti. Svědky odvolání kodicilů byli manželka a nevlastní bratři žalovaného. Nikdo z nich nemůže býti podle § 594 obč,
zák. svědkem v příčině toho, co se žalovanému zůstavitelem odkazuje.
Úmysl zákonodárce je iu jasný; chtěl vyloučiti jako svědky posledního
pořízení osoby, od kterých nelze očekávati nestrannost při pořizováni.
žalovaný by tím, že by kodicily byly odvolány, získal to, že jako dědic
hy nebyl podle § 685 obč. zák. povinen ony odkazy plniti. Bylo věci
žalovaného, aby dokázal, že kodici1y byly platně odvolány, to se mu
ale nepodařilo, když nedokázal, že svědci odvolání kodici1ů měli náleži-
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tosti způsobilých svědků testameniárních. Jest proto přisvědčiti žalobci
že svědci František, Jaroslav a Pelagea Š. byli nezpusobilými svědky
odvolání oněch kodicilů, poněvadž z odvolání toho měl a mohl vzejiti
žalovanému dědici, jejich příbuznému, prospěch a že odvolání kodicilů
se důsledkem toho platně nestalo.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

I " bní (pracovní) smlouvy na odměnu za
Vzdání se náro~u I ~,s UZ~yl_li služební (pracovni) poměr skončen,
práce přes čas nem, P ~ e, ,t.!7 ná v' ověd' v ochranné lhůtě (§ 1 zák.
ježto byla dána pravnJe neu~:n" i nifom zda zaměstnanec v době proČ. 6lj~9~5 ~b. z. a"ntda:::~ e~o nechce' dále zaměstnávati.
jevu vedel, ze ·zames

D u vod y:

Jde o to, zda ustanovení § 594 obč. zák. o nezpůsobilých svědcích
posledního pořízení jest užíti tehdy, byl-Ii soukromý vlastnoruční dově
větek ústně odvolán zustavítelem. Odvolací soud odpověděl na onu
otázku kladně a marně brojí dovolání proti správností tohoto názoru.
Podle § 719 obč. zák. vyžaduje. ústní odvolání soudního nebo mimosoudního posledního pořízení tolika a takových svědků, jako jich je třeba
k platnosti ústní závěti, tedy jak co do počtu, tak co do vlastností
(kvality).
Západohaličský občanský zákoník měl sice v II § 505 ustanovení,
že ústní odvolání vyžaduje tolika a :takových svědku, Jakých je třeba
k platnosti ústního privilegovaného testamentu, t. j. podle § 394 téhož
zákona dvou svědků, jen když dosáhli čtrnáctého roku, a je1en z nich
mohl testament psáti. Za redakčních prací byl však odmítnut návrh, aby
dotčené ustanovení bylo převzato do obecného zákona občanského,
a byl přijat § 719 obč. zák. v nynějším svém znění. To se stalo s oduvodněním, že se k ústnímu odvolání posledního pořízení nemá požadovatí počtu dvou svědku, potřebného u privilegovaných testamentU, nýbrž
obyčejného počtu tří svědků (srov. Ofner: Der Urentwurf und die Beratungsprotokolle des 6sterreichischen AIIgemeinen Biirgerlichen Oesetzbuches 1., str. 428 a 429; Klang II/I, str. 546). Z toho jest zřejmo,
že také redakční komise vycházela z toho, že předpis § 594 o svědcích
relativně nezpůsobilých platí při ústním odvolání posledního pořízení.
Rovněž ZeiIler ve svém Komentáři k obecnému zákonu občanskému,
díl 2, str. 698, zastává k § 719 názor, že se vyslovné odvolání posledního pořízení musí státi zcela (durchaus) v týchž vnějších formách, které
jsou předepsány pro prohlášení (projev) poslední vůle, a cituje při tom
§§ 577 až 596, tedy zřejmě i § 594 obč. zák.
Ústní odvolání posledního pořízení vyžaduje tudíž stejných formálních náležitostí, jakých je třeba k platnému pořízení samému, a to také
co do relativní způsobilosti svědků, vytčené v § 594 obč. zák.
Marně se žalovaný odvolává na rozh. č. 4174 Ol. U. a č. 10490 a
10629 Sb. ll. s., neboť rozh. č. 10490 Sb. n. s. se týká výslechu svědků
ve smyslu § 65 nesp. pat., o kterýžto případ však v souzeném sporu
nejde; ostatní dvě rozhodnutí pak se nehodí na souzeny případ proto,
že v souzené věci byli svědky odvolání dovětku manželka žalovaného
a jeho dva polorodí bratři, tedy svědci, kteří náležejí v okruh osob
v § 594 obč. zák. výčetmo uvedených.
Jinak se odkazuje na správné důvody rozsudku odvolacího soudu.

(Rozh. ze cine 10. února 1939, Rv I 2292/38.)
.
"b
řeznický krámský - domáhal
Proti žalobě, kterou se z~lo ce -áct přes čas od 25. března 1934
zaplacení 46.412 K J·;kO od~f:ia~~v~~á společnost, že žalobce se veš~
až do 21. června 19 3 .: na~1
" _ měl-li vůbec jaké - , platne
kerých nároků ze sluzebnlho p~?,e!U, ýpověd' mu daná byla neúčinná,
vzdal. Žalobce naproÍ! tomu. ve '" Z~t~novené v § I zák. č. 61./1925
lh otě kratší 30 dnů po výpovědi
ježto byla dána v ochranne dobe
l
Sb. z. a ,n .• ~eb~ť žalob,: nas~o~p~ tV~ I i ~ e uZllal zčásti podle žaloby.
vojenske cVlčem. S o u
p r"
ob
O d.v o I ac í s o u d zamítl zalobu vu ec.
",.' ,
·N e j v yš 'š í s o u d uložil odvolacímu soudu dalsl Jednam a nové
rozhodnutí.
.

O Ů vod y:

.

. c'.
.. .
.
I " I bei dána týdenní výpověď
f>oclle zjištěni odvolacího ~?udu by: ~~~ do ochranné lhůty podle
ke,dllÍ- 21. .června 1937, kteryzto t:~ ~oto správný závěr od~olacího
lzak.č. 61/1925 Sb. z. ta n. I tna,P že k podpisu vyplatm hstmy
§. ...
" .,
"ď byla pro o nep a
a
"
soudu; ze vypove 1937 d "10 j·eště za trvání pracovniho pomeru.
os
" _
ze dne 21. června
•
""o
.
.·1 rozhodnutí č. 15262 Sb. n. s., k nemuz.s~
NeJvyssl soud vyslOVl .v d' že zaměstnanec se nemůže za trvam
pro stručnost o?kaz~J~, "zas~. ~:' nároku na plat poněvadž takový projev
služebního pomeru p.a ?e vz a I. ho poměru nelze pokládati pro hospozaměstnan,c~v za trva';l tpracco~;~ na zaměstnavateli za svobodný projev
dářskou zavlslost zames nan
vůle.

"alobce d'1e 21 června 1937 svého nároku na odNemohl,se P!oto" z
ě ~7dáti· Nezáleží na tom, zda žalobce v ten
měnu :a"pr~Cl pre..,s f~~a~l~t~ecb~e z~městnávati, neboť vůle ~alovaného,
den vedel, z"~ ~o za
,y
'r neb la ro·evena platně, a zalobce ne~
že chce .zruslÍ! 'pra:olvo~lě P:y~fo~ně t!rdiB de bvl ochoten i po neplatné
.'"
musIl proto am v za
.,
"dOI u z"alovaného dále oracovatl.
vypove
'
"
"
"
.
. "1·" po právní stráuce mvlne. Ponevadz
Posoudil tedy odvolacl so,.( vee '.
'h ··"t"'· utny' ch pro
.
ln· rávní názor neučllul skutkovyc ZJIS em n
, ,
pro ten,to ~y ,y P
.
. bíral se ostatnimi vývody obou odvolant,
správne pravllI posouzem a ~~o
bylo napadený rozsudek zrtlSlt!.
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Rozlišení námitek z důvodu ručeni ze správy (§ 932 obč. zák.)
od námitky nenáležitého plnění (§ 1052 obě. zák.).
Jestliže jeden smluvce nepřijme plněni nahidnuté druhým smluvcem
a namitá druhému smluvci naléhajícímu na vzájemné plnění smlouvy
že nabízené plnění nevyhovuje ustanovenim smlouvy, nejde o nárok z~"
správy, nýbrž o námitku nenáležitého splněni. O námitku ručení ze
správy pro vady plněni by šlo jen tehdy, kdyby smluvce nabídnuté
plněni přijal jako smluvni plněni.

,
." h řed oklady V <:l 1409 obč. zák. nejde o rukojemství,
splneny Je!!c , p. ~ek nabyvatele a proto nemá nabyvatel ani práva
~ýbrž ~I;r!;~~í z;r~364 obč. zák.): Teprve zaplacením dluhů s; st~vá
zadat,l LaJls
b~ 'k věřítelem a naby'vá tím, práva
k započtem, avsak
odle § 1358 o c. za .
I
č'l
'dl
I'
"
d ' k že dluhy smlouvou neprevza a ru I za ne po e
n:~ ~~ dluhy zcizitelky Marie L. zaplatil, žalovaný ani neza (.lalsl
§tvrdí,
1409 o, . za "
á'va k započtení Prvý soud proto právem uznal žatakze nema pr
,
, ,',
.
lovaného povinným podle zalobm zadost!.
"I rozsu dk
Ne j vy Š š í s o u d zrusr
. y nižších soudú a uložil soudu
prvé stolice další jednání a rozhodnut!.

t:g

(Rozh. ze dne 10. února 1939, Rv I 2416/38.)
Dne 20. 'prosince 1936 koupil žalovaný od Marie L. řeznický podnik
s veškerým příslušenstvím, t. j. s krámem se zařízením potřebným k provozu řeznické živnosti a k zpracování masa, dále s živým koněm, valníkem a koňskou 'porážkou, zapsanou ve vložce Č. 2601 poz. kn. P.,
za 18.000 Kč. Při koupi dal žalovaný 1.000 Kč závdavkem a zbytek
kupní ceny 17.000 Kč se zavázal zaplatiti v hotovostí ihned po převzetí
závodu počátkem ledna 1937, a to do rukou prodávající. Přes to však
žalovaný koupený závod připravený pro něho k odevzdání nepřevzal.
Domáhá se proto žalobkyně, které jmenovaná prodatelka postoupila
zbytek kupní ceny, na žalovaném zaplacení 17.000 Kč s přísl. Ni žš i
s o u d y uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto d ů vod ů:, Odvolací soud schvaluje názor prvého soudu, že se žalovaný - namítaje,
1. že si zcizitelka ponechala pro sebe součásti zařízení kuchyně a prodala koně a valník k prodané živnosti patřící (hmotné vady), a 2. že
dodatečně vyšly najevo knihovní a obchodní dluhy, za které žalovaný
podle § 1409 obč. zák. ručí (vady rávní) - domáhá správy podle
§§ 922 a násl. obě. zák. Avšak uplatňované vady nejsou takové, že je
nelze napraviti a pro ně věci řádně užívati. Žalovaný se nemůže domáhatí zrušení smlouvy, nýbrž jen přiměřeného snížení kupní ceny nebo
opravy nebo doplnění toho, co schází (§ 932 obč. zák.). Toho se vŠ1ak
žalovaný nedomáhá, takže jest povinen zaplatiti kupní cenu, když není
oprávněn domáhati se zrušení smlouvy. Nehledíc na to, nebyly hmotné
vady mimo prodej koně ani dokázány. Ježto se však žalovaný nedomáhal
snížení kupní ceny v řízení před soudem prvé stolice, neodpočetl prvý
soud právem výtěžek z prodeje koně od zažalované pohledávky. Co do
knihovních dluhů nemá správa podle § 928 obč. zák. místa. Ani obchodní dluhy nemohou odůvodniti nárok na zrušení smlouvy podle § 932
obč. zák., takže nárok na zrušení smlouvy není odůvodněn vytýkanými
vadami ani hmotnými ani právními. Nelze žalovanému ani přisvědčíti,
pokud uplatňuje, že mu přísluší zadržovací právo podle §§ 1409, 1052
obč. zák. Podle § 1409 obč. zák. jest žalovaný sice přímo zavázán za
dluhy patřící k převzatému podniku, z toho však nelze dovoditi, že
žalovaný má právo zadržeti si z kupní ceny částku připadající na tyto
dluhy. Předpisy §§ 471, 1052 obě. zák. nemají tu významu, ježto nejsou

Důvody:

Oba nižší soudy posuzovaly obranu žalova,ného ten, s hledisb pře~
JÍSů zákona o ručení ze správy. Než o tak?vem ru:em a takovJ~h. na-

~ocích' ze správy možno mluviti jen tenkrat, ]esthze bylo pInem ]a,k~
smluvní plnění netoliko nabídnuto, ale i druhým smluvcem Ja'~o, [Jlnem
ři'ato a jestliže se teprve po takovémto splnění smlouvl dom~ha ]:den
~e lsmluvců nároků pro vady smluvn~ho předmětu netohKo ~abld~u:eho!
ale i přijatého. Jinak má se věc, nabldne-h Jeden ze smluvc:, pl~~llI, Je~
druh 'smluvce -..-: nechť již z jakýchkoli důvodů - odepre p,l'lJ,mouÍ1;
V takovém případě má ovšem smluvce, který, nab!d~uv pine nI, nem
v prodlení,' právo žádati od druhého smluvce, splne,m sm~ouvy po?le
. "h 'b'sahu kdežto druhy' smluvce může namltatJ, ze nablzene, avsak
JeJ! o o
"
.
'1
' n proto
'nepřijaté plnění neodpovídalo lIstanovenlll1 sm ou~y, .~ ~e o
, . ode~
řev přijmouti takovou nabídku p}něn!:. n~odpov~daJ1~1 smlo,u~e, Je~~a
~o,',cuesvéhopráva a není v procllem s pn]etJm nablZe?eho pInem: a muze
'toho clovozovati všeckv důsledky podle pravlllch predplsu z toho
pak z '
" . k
'"
, I t
vyplývající. Tu arci nejde ani o red!Jil;ici; ani o ,n~ro na snrzem up a y
rovady nýbrž jde o námitku nenalezlteho pInem (exceptlO non adl~Pleti con~tractus) podle § 1052 obč. zák. Nezáleží na tom, že v souzenem
~řípadě byl i žalovaný sám mylného právního názor~, že snad}kutečně
jde nebo může jíti v některém Eměru o nároky ze sp'r~vJ:" proto~e Je~nak
by tento jeho myln~ názor 1;rávní. nebyl :ozhoduj1CI, l~zto p;edmetem
přezkoumání s hledIska spravnosÍ1 pravm~o 'p0,souzem Je naz?r projevený v napadené m rozsudku, jednak vy:plyva vsak z p,rov;dem ?pr~v
ných prostředků, v nichž žalovaný uplatml důvod, nesf'},~vneho prav~lho
posouzení vúbec, že v celku s právním posouzemm lllZSICh soudu prece
jen nesohlasí, když, prováděje opravné, prostř~dky ukaZUje na, ty nebo
ony právní nebo skutkové okolnosÍ1, Jez povazuJe za rozhoduj1CI podle
onoho hlediska, které by bylo správné.
V souzené věd vyplývá již z žalobkynina přednesu, že k splnění
smlouvy ještě nedošlo; uvádí totiž, že prý sice proda,ný po~nik bJ:'1 P?stupitelkou (Marií L.) k předáni (odevzdání) žalovanemu pl'lchyst~n, ze
však jej žalovaný nepřevzal a že veškeré zařízení v trhové sml?:1Ve u~e
dené je žalovanému k disposici. V obraně žalovanéhu nelze tUdlZ spatr?_vati námitky z ručení ze správy, nýbrž - jak již bylo uvedeno, - naCivihlÍ ro.hodnutí XXI.
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mitky opírající se o předpis § 1052 obč. zák. S toho právního hlediska
nebyla však věc v řízení před nižšími soudy probírána ani po stránce
právní, ani po stránce skutkové a nebyla prO'brána zejména ani v tom
směru, zda šlo o plnění jednotné a nedělitelné, či zda může býti jak závazek žalobkyně, po případě její pO'stupitelky, tak i závazek žalovaného
pokládán za dělitelný, a s jakými důsledky.
Protože podle toho věc není pro dovO'lací soud zralá k rozhodnutí
a vadnost zasahuje již řízení před soudem procesním, bylo další projednání a nové rozhodnutí uložiti tomutO' soudu.
čís.

17225.

Náhradní nárok zadního věřitele podle § 222 ex. ř. jest stanoviti
podle poměru berních hodnot i tehdy, jestliže spoluzavázané nemovitosti, které nebyly současně prodány, byly po rozvrhovém roku prodány
jinému vydražiteli. To, že spoluzavázané nemovitosti byly prodány v jiné
exekuční dražbě, může míti význam jen pro výkon vkladu náhradního
nároku.
.'
Výpočet náhradního nároku.
, Není-li simultanní pohledávka, na jejíž místo má nastoupiti náhradní
narok, vykonatelná, nelze již z toho důvodu knihovně vyznačiti náhradni
nárok jako vykonatelný.
(Rozh. ze dne 14. února 1939, R I 1536/38.)
Srov. rozh.

Č.

7256 Sb. n. s.

Při rozvrhu nejvyššího podání dosaženého za vložku Č. 1760 bylo
na pohledávku Všeobecné dělnické záložny, váznoucí simultánně ještě
na pěti vložkách Č. 125, 1835 a 690, 691, 1396, žádáno přikázání celého
zbytku nejvyššího podání, tudíž větší částky než poměrné. Proto následující věřitel Jakub K., jemuž příslušela podle vložky Č. 1760 celkem
pohledávka 2.789 K, žádal při rozvrhovém roku dne 6. dubna 1937 při
kázání náhradního nároku v uvedených neprodaných pěti vložkách.
Ex e k II ční s o u d přiznal Jakubu K. náhradní nárok, ale jen ve vložkáchč. 125 a 1835, poněvadž vložky Č. 690, 691 a 1396 byly později
v jiném řízení dne 12. května 1937 rovněž vydraženy - , a to v oněch
dvou vložkách mu jej přiznal toliko částkami připadajícími jen na tyto
dvě vložl'y poměrně k ostatním čtyřem vložkám. Rek u r sní s o u d
potvrdil napadené usnesení. D ů vod y: Pro určení podmínek a rozsahu
náhradního nároku podle § 222 ex. ř. je rozhodující čas rozdělení dražebního výtěžku, nikoli čas rozvrhového roku (viz Neumannův a Lichtblauův Komentář k ex. ř., str. 727). Ze zákona nelze vyvoditi,že by byla
ve všech případech rozhodujíc; jen doba návrhu po případě že by nebylo možno přihlížeti v rozhodnutí k okolnostem, které nastaly po návrhu. Zejména tam, kde se materiálně změnily právní předpoklady nároku poté, kdy byl uplatněn, ale dříve než bylo o něm rozhodnuto, nelze
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bá'iti v celé šíři zásadu rekursem zastávanou. V~tka rekurs.u, ~,e měl?
b -{hodnuto o náhradním nároku Ihned po navrhu, nem pnpadna,
. y;/ozprvý soud neměl pro věc!)é rozhodnutí o návrhu Ihned podkladu
jes Ize pro" to konati šetření (§ 55, odst. 3, ex. ř.) a vyžádati si kaa musI l
'k 'h . lť'
, h
tasťrální data a knihovní výtahy o vdes e:yc Sl111U a~n~. zavazen~c h
nemovitostech. Rekurs se snaží dovo ltI, ze u n~movl os I, zaps.anyc,
ve vložkách č. 690, 691, 1396 poz. k,?lhy L., ktere byly ~dle ~mhov~1
oznámky ze dne 12. května, 1937 ,vnklepnuty Dr. Ja~u . a agmare
'e možné určem nahradmh(J naroku. Z ustanovem § 222, odst. 3"
e;:'
však nevyplývá správnost stěžovatelova n~zor~. U~ede~ým ~sta~
,
veskerych
slmultanne
novemrn j'est upl'aven případ ' kde došlo k prodejI
v'
vbv
v'
,
.,
,
zavazených nemovitostí. Tu podstaty do saze ne ~ dr~z e pnsplvaJ1, zasadně v poměru vytčeném v § 222, odst. 2, ex. r., k ~hrade ,po~ledavky
zajíštěné simultanním zástavním. práve~. :u ma, n3',hradm n~yok ten
obsah, že nepoměrným Uspo~?jemm ~kraceny zadm ;ente.' obdrzl z podstaty onu částku, která by pnpadla jlllak podle § 2~?, 00;,t. 2" ex. r. ,na
věřitele pohledávky nedílně váznoucí. Než v souze~em pnp,ade nedos~o
k prodeji veškerých simultánně zavazených nemovItostI verejn0';l d;azbou. Proto platí předpis § 222, odst. 4, ex. ř. J~ho obs~hen! nem,~arok
na odvedení určité částky podstaty ve prospec}1 zkraceneho ~entele~
nýbrž jeho obsahem je nárok na v,klad on~ častky, ~te~ou nahr~dm
nárok representuje na spoluzavázane nemovItostI ~ P?radl pohledavky
símultánního zástavního věřitele, který byl nepomerne uspokolen. T~
prve realisace tohoto knihovního práva může ~jednati ~nihovním,u .veřiteli plné uspokojení jeho, nároku n~ ~aplacem pohledavky. Nem-ll. tu
však II nemovitostí zapsanych ve vlozkach č. 690, 691, 1396 poz. km~y
pojmového předpokladu náhradního nárok,u podle? 222, o~~t. 4" ~x t;.,
protože ony nemO'vitosti byly zatím v drazbe prodany, ne.mu:e by tI nahradní nárok vložen. To připouští i rekurs, avšak dOVOZUje, ze se v takovém případě měl prvý soud omezití na číselné sta~ovení náhrad~ího
nároku z uvedených nemovitostí, aby tak byl z.lednan podklad ste~o.
vateli abv své právo uplatnil sporem. S tímto názorem nelze souhlasItI.
Knihdvní vlastník nemovitosti simultánně zavazené, avšak v běžícím
dražebním řízení neprodávané, není vůbec účastníkem exekučního řízení
(rozh. Č. 8337 Sb. n. s.). Do právního poměru vůči knihovnímu vlastníku
vstupuje ten, jemuž přísluší náhradní nárok teprve vkladem náhradního
nároku (Neumannův a Lichtblauův Komentář k ex. ř. 1., str. 722). Nel1l-h
tu již v době rozhodnutí o náhradním nároku možnost jeho knihovního
vkladu, právem nepřiznalo napadené usnesení stěžovateli náhradní
nárok z nemovitosti v L. Pro pouhé číselné určení nároku bez vkladu
náhradního nároku podle § 222, odst. 4, ex. ř. po případě bez jeho
přikázání z podstaty podle § 222, odst. 2 a 3, ex. ř. není podkladu.
To, že nebyly všechny zavazené nemovitosti prodány zároveň, vylučui~
užití § 222, odst. 3, ex. ř. Užije-Ii se předpisu § 222, odst. 4, ex. r., nem
možno,abv bylo současně užito předpisu § 222, odst. 2, ex ř. V rozh.
č. 8335 St'. n. s. šlo o otázku, zda pravoplatně přiznaný náhradní nárok
podle § 222, odst. 4, ex. ř. lze vložiti alespoř, v běžném pořadí, pokud
vřed vkladem náhradního nároku byla již pohledávka zajištěná simul-
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tanním zástavním právem vymazána) tudíž o zcela rozdílnou skutkovou

podstatu. Nastala-li

změna

knihovního vlastnictvi u nemovitostí v L.,

nemůže to míti vlivu na výši náhradního nároku pro další nemovitosti,
neboť

tím není řečeno, že zaniklo zástavní právo Všeobecné dělnické
záložny na nemovitostech v L. Trvá-li toto zástavní právo, musily by
při výpočtu náhradního nároku vzaty v počet i berní odhadní hodnoty
oněch nemovitostí. Nebylo proto rekursu vyhověno.
Ne j vy

Š

š í· s o u d uložil

exekučnímu

soudu, aby znovu rozhod!.

D ů vod y:
Názor nižších soudů není správný. Přiznání náhradního nároku podle
§ 222 ex. ř. sice předpokládá, že simultánní pohledávka, stran níž má
dojíti k hypotekární sukcesi, vázne na nemovitostech v dražbě neprodaných (Sb. n. s. č. 8808), nepředpokládá však, aby všechny simultánně
zavazené nemovitosti patřily témuž vlastníku (Sb. n. s. č. 11198). Pouze
to, že po vydražení vložky č. 1760 a .. po rozvrhovém roku byly později
jinému vydražiteli prodány vložky č. 690, 691 a 1396, nemění proto nic
na oprávnění věřitele, který se domáhá náhradního nároku, a mohla by
tudíž míti ten význam, že kdyby před zaknihováním náhradniho nároku
došlo v těchto vložkách k výmazu simultanní pohledávky před vkladem
náhradního nároku, musil by příslušný knihovní soud výkon vkladu náhradního nároku odmitnouti. Avšak také výpočet náhradních nároků
v jednotlivých vložkách není správný. Ustanovení § 222, odst. 3 a 4,
ex. ř. sice stanoví, že celkový náhradní nárok jest vypočísti podle poměrů všech nejvyšších podání resp. berních odhadních hodnot všech
šesti spoluzavazených nemovitostí. Takto pak vypočítaný náhradní
nárok jest však celý rozvrhnouti a vložiti jen na ostatní vložky než právě
prodanou, a to podle poměru berních hodnot oněch ostatních pěti vložek
(Sb. n. s. č. 1308, 9801), zejména když zadnějši věřitel žádal výslovně
přikázání náhradního nároku ve všech těchto vložkách. Bude proto na
prvém soudu, aby si ještě vyžádal berní data týkající se jednotlivých
vložek č. 690, 691 a 1396 a aby pak poměrně rozvrhl, celý náhradní
nárok 2.789 K na všech pět nemovitostí neprodaných v dražbě, o niž
tu jde. Podotknouti jest, že náhradní nárok nelze v souzeném případě
knihovně vyznatiti jako vykonatelný již proto, že ani vzpomenutá simultanní pohledávka, na jejíž místo náhradní nárok na nastoupiti, není vykonatelná.
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I. Proti rozhodnuti rekursniho soudu, jimž bylo zmeneno usnesení
soudu prvé stolice, týkající se určení náhrady škody za majetkovou újmu
podle § 394 ex. f., lze podati dovolací rekurs. Předpis § 402, odst 2,
ex. ř. ve znění čl. II zák. č. 314/1936 Sb. z. a n. tu neplati.

ll. Předpisu § 9 ex. ř. lze užíti jen tehdy, převádi-li se uárok podložený již exekučním titulem, nikoli ~,t~ráte, je-li převed:n nárok,
o němž má býti teprve rozhodnuto v Tlzem podle § 394 ex. r.
(Rozh. ze dne 14. února 1939, R I 32/39.)
Srov. k l. rozh.

č.

14573, 16929 Sb. n. s.

Usnesením okresního soudu v H. ze dne 2. května 1935 a ze dne
20. listopadu 1935 bylo povoleno s.právci konkursní podstaty firmy »B.«
zatímní opatření k zajištění nároku 8.000 Kč s pří s!. proti Františku O.,
a to obstavenim soudního deposita v řečených usneseních blíže uvedeného. Nárok, pro který bylo prozatímní opatření povoleno, byl pravoplatně zamítnut. Tvrdíc, že Františku O. vznikla povolením zatímního
opatření škoda a že jí František O. tento svůj nárok dne 22. září 1938
postoupil, navrhla Marie H., aby shora uvedená konkursní podstata byla
uznána podle § 394 ex. ř. povinnou nahraditi jí (Marii H.) jako právní
nástupkyni Františka O. částku 2.426 Kč 40 h s přís!. S o udp r v é
s t o I i c e vyhověl návrhu co do částky 1.538 Kč 95 h. Rek u r sní
s o u d zamítl návrh zcela. D ů vod y: Odpůrce navrhovatelky důvodně
vytýká, že navrhovatelka neprávem dovozuje nárok podle § 394 ex. ř.
z postupu (cesse). Návrh na povoleni zatímního opatření byl namířen
a povolen proti Františku O. Navrhovatelka v žádosti za přisouzení
náhrady podle § 394 ex. ř. uvedla, že František O. jí tento svůj nárok
postoupil ústním ujednáním ze dne 22. října 19'38, a nabídla o tom
důkaz Dr. K-ským. Prvý soudce uvedl, že svědectvím Dr. K-ého jest
zjištěno, že František O. svůj nárok na náhradu škody proti konkursní
podstatě postoupil navrhovatelce Marii H. Není pochybnosti o tom, že
právní důvod cároku má svůj základ v ustanovení § 394 ex. ř. když
nárok, pro nějž bylo zatímní opatření povoleno, byl pravoplatně Zal11ltnut, jest však uvážiti, že žádost se opírá ex iure cesso. Podle § 402 ex. ř.
(nyni ods!. I podle čl. ll. úk. č. 314/1936 Sb. z. a n.) »pokud v této
části nic jiného není nařízeno, budiž obdobně šetřeno ustanovení o řízení
exekučním«. TiJto obdobu vyložila judikatura (rozh. č. 5227, 7224, 8626

Sb. 11. s.) i v tom případě, že práva třetích osob k předmětům posiiženým zatím nim opatřením jest uplatňovati sporem. Tu ovšem nejde
o uplatnění takového věcného práva, ale jde tu o vymáhání nároku podle § 394 ex. ř. oprávněným věřitelem. Jest si ujasl:iti, že obdobu podle
§ 402 ex. ř. jest vymáhající stranou navrhovatel zatímního opatření až
do jeho. zrušení, potom ten, kdo nárok svůj podle § 394 ex. ř. odvozuje jako dřívější odpůrce strany ohrožené. Tu ovšem podle názoru rekursního soudu byl opominut ohled na ustanovení § 9 ex. ř., kdež se
praví, že přechod nároku z exekučního titulu musí býti prokázán listinami veřejnými, což se právě v souzené věci nestalo. Od tohoto poža-

davku nelze ustoupiti, jak je v judikatuře trvale zastáváno, i kdyby cesse
nebyla sporná. Než v tomto řízení i přechod nároku od počátku byl po.pírán a soudem musil býti dokazován. Zůstala proto navrhovatelka
v tomto oboru řízení stran zatímního opatření pouhou osobou třetí. Do-

134

-

čís.

17225-

-

čis.

17226 135

volací rekurs navrhovatelky Marie H. proti usnesení rek u r sní s o u d

odmí~l. D u v od~: Rozhodnuti o náhradě podle § 394 ex. ř. jest po-

dobne akcessoncke povahy lako r?z?o~nut~ o útratách v civilnír.l sporu.
Podle § 402, odst. 2 ex. r. ve znem zak. c. 314/19>36· Sb. z. a n. není
proti rozhodnutí soudu druhé stolice o zatímních opatřeních dalŠiího
opravného prostředku. V rozh. Č. 16929 Sb. n. s. bylo vyloženo že toto
ustanovení platí též pro usnesení, která byla vydána »při pr~vedenÍ«
pov.alené~o ;atímn~ho opatřenL Také v souzené věci nešlo jen o usnesem se zrentm na Jeho prozatmlllost neb rychlé· vyřízení. Ustanovení
§ 402, odst. 2, ex. ř. ve znění zák. Č. 251/1934 Sb. z. a n. znělo, že proti
rozhodn,utím soudu prvé stolice není dalšího opravného prostředku. Zák~.nem c. 31~/1936 Sb. z. ,a n. ne?ylo. učiněno ,něc~ jiného, co snad již
dnve ,llE;p}atdo, ale bylo lIm po~ano Jen vysvetlent a stala se jím jen
redakclll uprava vzhledem na to, ze ustanovení § 402 ex. ř. na konci exekučního řádu mohlo svá dětí k domněnce po stránce všeobecnosti. Slova
§ 402, odst. 2, ex. ř. »0 zatímních opatřeních« neznamenají snad tudíž
jen povolení či nepovolení zatímního opatření samého, ale i ona rozhodnutí, jež se dějí podle II. oddílu exe~učního řádu, a poněvadž náhrada.
p.a?I,e.§ 394 ex: ř, jes~ upravena též v' tomto oddílu, n]usejí se podle toho
ndIlI 1 opravne prostredky, Tomu posléze nasvědčuje i logické umístění
onoho par~gr.af~ na. konci. Po~ud se s~ěž.ovatel ve svém tvrzení o výkladu restnktrvl1lm Čl extenSlVl1lm dovolava toho, že by tu nebylo opravného prostředku »v případě nekrytí se« rozhodnutí, stačí jen namátkou
uvéslI, že podobné »nekryti« jest možné třeba v otázce útrat a ve věcech
ručené držby. Konečně i nemenší váhy zasluhuje to, že technicky tento
oddíl podstatně upravuje možnost zatímního opatření samého, při čemž
ovšem v této hlavní věci dovolací rekurs jest nepochybně nepřípustný,
takže 1 při argumentaci a maiori ad minus jest dospěti stejně k nepří
p~stno,sy-,evisního rekursu, ježto rozhodnu!í podle § 394 ex. ř. jesť po uhym pnveskem. Bylo proto podle § 523 c. r. s. a § 78 ex. ř. dovolací rekurs jako nepřípustný odmítnouti.
Ne j vy š š í s o udl. zrušil odmítací usnesení rekursního soudu a

přijal dovolací rekurs na soud; H. zároveň zrušil usnesení rekursního
soudu ve věci samé a uložil rekursnímLl soudu, aby nehledě k duvodum,
z nichž změnil usnesení prvého soudu, dále o rekursu odpllrkyně jednal

a znovu rozhodl.
D Ů vody:
K odstavci !.:
Stěžovatelka právem vytýká nesprávné právní posouzeni veCI rekursním soudem, pokud odmítl její dovolací rekurs jako nepřipustný
s hlediska § 402 ex. ř. ve znění Č!. II zák. Č. 314/1936 Sb. z. a n.
Stěžovatelka se v souzeném případě domáhá jako postupnice Františka G. ve smyslu § 394 ex, ř. přisouzení náhrady za majetkové újmy,
které odpurkyně zpusobila postupiteli zatímním opatřením.

. Řízení k dosažení této, náhrad~,", k, níž zav~alo podnět. zatímn!
O atření odpurkyni povolen~.' nen;a J.IZ raz P!"oz,atrmn?str. a prechod~e
~vahY, jako tomu jest pn z,ahmmch opa~re~Ich, ,nybrz rozhod?utrm
~ výši"škody má poškozen~ dosahnouh bezpecneho zakl,:du yro o~va r;ra:
jetková práva, má tím dOSICI ex~kučmho ht~.ju, podle ,ne~oz muz~ vesl!
exekuci na jmění odpurce, ktery navrhl zahmm, opatr~m. T~ko,::e rozhodnutí svými účinky muže těžc~ a hlubo.ce zasah~ouh d? zoa]r;ru .obou
účastníku a nehovělo by účelu zakona a umyslu zakonodarcu, .laky byl
sledován zákonem Č, 251/1934 ač. 314/1936 Sb. z. a n. a ktery byl y~
ložen v plenámím rozhodnutí nejvyššího soudu Č. Pres. 1300/35 uvere]něném pod Č. 14573 Sb. n. s" kdyby účastníkum byla odpírána v pořadu
opravných stolic možnost dovolacího. rek~rsu. P!edpisy ~ 402, ~?,st. ,2 .
ex. ř. v novelovém znění, jež jsou predplsy VY]lmečnymI, nesme]l byh
vykláclány šířeji, než jak to vyhovuje, účelu, zákona. D.?m~haný nárok
sice kotví svým základem v povolenem ,za~Immm ,o~atrem, avs~k rozhodnutí o něm není vydáno Jako usne sem pn provadem povoleneho zatímního opatření kteréžto řízení jest již skončeno - , nýbrž běží tu
o samostatné zvláštní řízení, které nemá už povahu prozatímnosti, nýbrž
má jím býti přivoděn trvalý a, bezpečný základ pro náro~ poškozené~o,
Nehodí se tu proto rozhodnutI C. 16929 Sb. n. s., uvedene v napadenem
usnesení, jež se týkali skutkově usnesení jinaké povahy. NeposoudIl
proto rekursní soud věc správně, když odmítl dovolací rekurs, ačkolIV
čelil proti změňujícímu usnesení, a byl tedy přípustný (§ 514 c. ř. s. a
§ 78 ex. ř.).
K odstavci!!.:
Po právní stránce nelze schváliti ná;or. rekursníh? so~;\u, kt~:ý
změnil usnesení prvého soudu v napadene čash a zamltI stezovatekm
návrh usnesením ze dne 14. prosince 19G8 proto, že nebyl při převodu
nároku na stěžovatelku zachován předpis § 9 ex. ř. Vždyť předpokladem
§ 9 ex. ř. jest, že nárok převedený na jinou osobu jest nárokem již podloženým v exekučním titulu (§ 1 ex. ř.) ve prospěch nebo k tíži určité
osoby v něm uvedené, a skutečnost převodu nároku t3'kto již jsoucího
na jinou osobu nutno prokázati listinami veřejnými nebo veřejně ověře
nými za tím účelem, aby mohla exekuce míti místo.
Y; souzeném případě však nejde o nárok opřený o exekuční titul
vyznačující určité osoby oprávněného a povinného, nýbrž běží o nárok,
jemuž se má teprve v řízení podle § 394 ex. ř. dostati rozhodnutím
soudním povahy exekučního titulu,
Dokud se tak nestane, jde o odškodňovací nárok pohledávky, tedy
o právo zcizitelné, jež může býti předmětem postupu (§§ 1392, 1393
obč. zák.), a k ust!mtečnění takového postupu není předepsána písemná
forma.
. Poněvadž se rekursní soud, vycházeje z mylného právního názoru,
neobíral dalšími výtkami rekursu odpurkyně, zejména neúplností řízení
prvého soudu, bylo napadené usneseni zrušeno a věc vrácena k dalšímu
..řízení a novému rozhodnutí.
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Jestliže jest podle pojistné smlouvy pojistitel zavázán vyplatiti náh!a?u tol}!<o !la zn~vuzříz~!lí, pojištěn~, budovy nebo na doplnění pojišten':,ho pnslusenstv1 a POJ1st ovna maJ1c za to, že je zajištěno že bude
penez upotřebeno k těmto účelům, vyplatí náhradu hypotekán:ímu věří
teH pojistníka jen proto, že po,iistka byla vinkulována ve prospěch jeho
hypot~ká.mí pohl~dávky, a nikoliv proto, aby tím byla uspokojena hypotekarn1 pohledavka, dává hypotekárnímu věřiteli vyplacenou částku
~? uschovy a není tudíž hypotekární věřitel uprávněn zaúčtovati si tuto
castku na svou hypolekární pohledávku.
V ta,k~vém případě.mŮ,že. ~e hy~oteká;ttí. věříte~ brániti proti nároku
na vydaní u neho slozene castky Jen nam1tkou, ze není zajištěno že
bude pen~~ upotřebeno k uvedeným účelům.
'
(Rozh. ze dne 14. února 1939, Rv I 1983/38.)
Žalobci, spolumajitelé domku čp. 64 s příslušenstvim v D. měli uvedeuou nemovitost.pojištěnou proti ohni u N. pojišťovny v P. ~ doložkou
podle § 80 zak. c. 145/1934 Sb. z. a n. Po požáru uvedeného domku
a Ii.kvi?aci.. ~z.niklé škody ,vyplatila pOjišť?vn,a podle vinkulačního prohlasen,I z?eJlcl~? ve pros pech Občan,ske zalozny v H. a žalovaného hypotekarmho ven tele ] 3.000 K k verné ruce Občanské záložně v H.
která po~kázal~.' těchto peněz na dvakrát .pr,o žalobce žalovanému hy~
~otekarlllmu ve~It:h 12.462 K. Z toho Sl z~lovaný odečetl úroky a
~tJaty sporu, Je; zalobcI dluhov~h z. hypotekarni zápůjčky, takže pro
zal obce zbyla častka 8.430 K. jezto zalovaný odepřel vyplati jim uvedenou částku, ač šlo o peníze, které pojišťovna vyplatila pro žalobce
k znovuzřízení vyhořelé budovy, a ač žalobci z největM částí vyhoř-elou
budovu znovu zřídili, avšak nemohli zaplatiti staveb ni naklady dosud
v~niklé, ani stav~u z;el~ dokončiti p~o n~dost~tek peněz vzniklý zadržemm vyplaty pO]1stne nahrady, domaha]1 se zalobci zaplacení 8.430 K
s přísl. na žalovaném, tvrdíce, že nedali souhlas k výplatě pojistné náhrady žalovanému na zaplacení jeho hypotekární pohledávky, nýbrž jen
k tomu, aby byla složena k rukám žalovaného pro žalobce k znovuzří
zení vyhořelé budovy, takže žalovaný není oprávněn srážeti si zažalovanou částku na jistinu. Žalobě vyhověly s o u d Y vše ch tří s t o I i c
'
n e j vy Š š i s o u d z těchto
důvodú:

Požární pojištění bylo podle čl. 25 všeobecných pojistných podminek uzavřeno s doložkou o znovuzřízení podle § 80 zák. č. 145/1934 Sb.
z. a n., to jest že pojistitel jest zavázán podle smlouvy platiti náhradu,
postaví-Ii se budova znova, toliko na znovuzřízení pojištěné budovy
nebo na doplnění pojištěného příslušenství, a že placení odškodného
může býti žádáno na pojistiteli teprve tehdy, je-li zabezpečeno, že peněz
bude upotřebeno podle jejich určení. Pojišťovna majíc za to, že toto za-

bezpečení nastalo, uzn~la, že )est, P?vinna v~aplatiti ~láh~a.dovou pOhledávku, nevyplatila ji vsak pO]lstnlkulll, kten by b~h mell pOdJe § 81,
první věty, zák. č. 145/1934 S~.,z. a I;. n,ar~k ,na vyplatu" nybrz pouka~
zal<) náhradovou pohledavku Oocanske zalozne v H., ktera z penez u nI
sloŽených vyplatila částku 12.462 K žalovanému Spořitelnimu a záloženskému spolku v K.
Na základě správného výkladu korespondence k důkazu vedené dospěly nižši soudy k z~věru,,, ž~ pojišťo~na vyplatila onu čá~tku žalovanému družstvu proto, ze POJistKa byla vmkulovana ve prospech JeM pohledávky zajištěné na shořelé budově. Tomuto závěru nepřekáži, že 1'0jíšťovna nevyplatila onu čásym přímo žal?van~mu družstvu, nýbrž proc
střednic!vím Občanské zálozny v H., ponevadz ta plmla Jako prostrednice jen viili pojišťovny.
Žalované družstvo neuznává, že jest splněn předpoklad k výplatě
podle § 81 zák. Č. 145/1934 Sb. z. a n. (to jest zajištěni, že bude peněz
upotřebeno k shora uvedeným účelům), a zadržuje si zažalovanou částku
na úhradu své hypotekárni pohledávky, tvrdic jednak, že žalobci s tím
projevili souhlas, jednak že postoupili žalovanému družstvu svou pohledávku žalobců na vydání zažalované části na svou vzájemnou hypotekárkární pohledávku.
V prvním směru je zjištěno, že žalobci takového souhlasu nedali,
nýbrž. že svolili k výplatě žalovanému družstvu jen důsledkem vikulace
pojistky, a nejde proto ani o postoupení pohledávky,
Nebylo-Ii žalovanému družstvu placeno za tim účelem, aby byla
uspokojena jeho pohledávka, jak mu byla ona částka dána pouze, do
úschovy důsledkem vinkulace, a nehodi se proto podle § 1440, druhé
věty, obč. zák. k započtení, poněvadž tu jde o nedovolenou svémoc, a
netřeba se zabývati otázkou, zda vzájemná pohíedávka žalovaného
družstva je likvidní.
.
Družstvo je však oprávněno namítati, že dosavadní jednání žalobců
neposkytuje dostatečného zajištční, že požární náhrady bude upotřebeno
k smluvenému účelu. Z tohoto důvodu by plynulo žalovanému družstvu
jen právo, aby bylo postupováno podle § 81, druhé věty, ve smyslu'
§ 79, odst. 2 až 5, řečeného zákona, nikoliv ale nárok, aby si samovolně
ponechalo onu částku na úhradu své hypotekární pohledávky. K tornu
je neopravňuje ani zástavní právo, které má k náhraclové pohledávce
podle § 79, odst. 1, zák. č. 145/] 934 Sb. z. a n.
Vinkulací pojistky nenabylo žalované družstvo zvláštniho postaveni
nebo zvláštních práv mezi ostatnimi hypotekárními věřiteli, neboť obsah
vinkulačního prohlášeni je t<1k kusý, že neznamená nic jiného, než že
bez svolení žalovaného družstva nelze vyplatiti náhradovou pohledávku
pojistníkům. Z toho však ještč: neplyne, že jen v Ý s lov n ě udělené
svolení k výplatě náhradové pohledávky pojistníkům jest předpokladem
k této výplatě a že byly v té rcříčině změněny ve prospěch žalovaného
družstva předpisy § 79, odst. 2 až 5, zák. Č. 145/1934 Sb.
a n.,které
- jsou v tom směru podle § 22 dispositivní.

z.
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Nenabylo-Ii tudiž žalované družstvo vinkulaci pojistky jiných práv
nežli mu příslušelo jako zástavnímu věřiteli, může se brániti proti vydán!
složené u něho částky pojistníkům jen z toho důvodu, že tu není dostatečného zajištění ve smyslu § 81 zák. č. 145/1934 Sb. z. a n. Než po té
stránce nelze dojíti k závěru, že podle zjištěného skutkového stavu Ono
zjištění chybí. Zá'kon neuvádí, co jest rozuměti zajištěním, a jest proto
pojem ten vyložiti podle obvyklého smyslu slova, tedy tak, zda dosavadni postup pojistníků poskytuje důvodnou naději, že peněz z náhradové pohledávky bude upotřebeno k znovu zřízeni stavby. A tato dů
vodná naděje tu jest, neboť je zjištěno, že stavba je zhruba dohotovena,
že v dokončení stavby překáží žalobcům jen nedostatek peněz vzniklý
tím, že jim nebyla vyplacena náhradová pohledávka a že dodavatelé
odpiraji dalši práce proto, že nedostali zaplaceno za práce dosud vykonané. Družstvo sice namitá, že zažalovaná částka nestačí k úhradě nákladů potřebných k dohotovení stavby. Než to neni důvod k odepření
výplaty, neboť dokud jest doložka o znovuzřízení účinná - a to jest,
poněvadž pojišťovna nezprostila pojistníka tohoto závazku a pojistníci projevili i skutkově svou vůli shořelou budovu znovu zříditi, nelze
jim tento dobrý úmysl překaziti. Nesrovnávalo by se se spravedlností,
aby se překazil dobrý úmysl pojistniků proto, že jsou nemajetní. A tato
důvodná naděje na znovuzřízení stavby tu je. Neni jinak žádné opory
v zákoně pro názor, že by výplata pojistné sumy mohla býti pojistníkům
odepřena proto, že i s použitím pojistné sumy k znovuzřízení stavby nedosáhne znovuzřizená stavba téže hodnoty, jako stavba původní. Nelze
také ze zákona odůvodniti, že pojistnou sumu lze platiti jen po část
kách po předložení při slušných účtů.
Uvádí-li dovolatel, že podle rozhodnutí nejvyš>šiho soudu, č. j. R II
576/33-1, po znovuzřizeni stavby jest náhradová pohledávka normálni,
neprivilegovaná a zabavitelná pohledávka, svědčí to o správnosti shora
vyslovených zásad.
.
Nemá proto žalované družstvo vůbec právo upotřebiti z peněz mu
vyplacených částky 8.430 K k úhradě své hypotekární pohledávky, a
právo k pouhému zadržení této částky až do úplného znovuzřízeni stavby
neni skutkově odůvodněno.
čís.

17228.

Právnl povaha životnl pojistky.
Nenl-Ii pojistka cenným paplrem, nenl k převodu práv z ni třeba
zvláštnl formy, nýbrž převod se v poměru mezi převodem a přejlmate
lem uskutečňuje podle všeobecných předpisů občanského práva neformálním způsobem postupnl smlouvou (§§ 1392 a dalšlch obč. zák.).
(Rozh. ze dne 14. února 1939, Rv I 114/38.)
Co do předchozího děje se odkazuje na rozhodnutí č. 16421 Sb. n. s.
Niž š í s o u d y žalobu, o niž tam šlo, zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Ze zjištění prvého soudu plyne, že otec žalovaného
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pojistku žalovanému daroval a nepožadoval, aby žalovaný vstoupil do
pojistné smlouvy a nevznikl mu tudíž při tom žádný závazek k placení
prémií. Mohl proto žal?vaný nabýti ~ostou~enrch n;u ná;oků z !l.0jístky, aniž k tomu potreboval spolupusobem zakonneho zastup Ce. Slo
tu G darování učiněné jen k jeho prospěchu a nebránil mu tedy předpis
§ 865 obč. zák. v ~om, a?y na?Y.'1 z něho práv}', a to. tím .spíše:.že _osob~
jiné, totiž jeho stryc .a d~d! shblll pl~tlh za neho pO]1stne, tUdlZ prevzah
sami povinnost vyplyvaJlcl z pO]1stne smlouvy. Podle toho, co uvedeno,
došlo k postupu nároku z pojistné smlouvy jednáním žalovaného mezi
živými, jak to má na mysli nejvyšši soud ve svém rozhodnutí č. 164:21
Sb. n. s., a nenáleží proto nárok ten do konkursni podstaty.
N e j v y Š š í s o úd nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Dovolatel vytýká, že pojistka, o kterou jde, není papírem majiteli
(au portem), jaký má prý na mysli § 1393, druhá věta, obč.
zák., nýbrž je prý papirem na jméno (au nom), tedy rektapapírem a nestači prý k převodu práv z l1ěho tradice a držba sama, nýbrž je prý
třeba skripturniho aktu, jak to předepisují všeobecné pojistné podmínky.
Názor ten je mylný. Neboť životní pojistka není zpravidla cenným
papírem, nýbrž je to pouze důkazní listina o tom, že došlo k pojistné
smlouvě. Cenným papírem se stává soukromá listina (a tou je i životní
pojistka), když kromě tohoto formálně právního významu má i hmotně
právní význam, to jest když nutnou a nenahraditelnou podmmkou pro
vznik prftvního poměru je právě zřízení listiny a když tudíž právo samo
lpí na této listině. Tak tomu však není obecně pří pojistkách, poněvadž
ani podle § 8 zák.č. 501/1917 i. z., jenž ostatně nenabyl účinnosti a
není ani velícím pravidlem (§ 22), ne ni nevyhnutelným hmotněp;ávním
předpokladem vzniku pojistného poměru vystavení pojistky. Mimo to
povaha pojistného poměru vylučuje způsobilost· pojistné pohledávky
k rychlému oběhu a k volnému obchodu, takže pojistka je pouhý dlužní
úpis o podminěné nebo odložené pojistné pohledávce, i když zní na doručitele (srov. vysvětlivky k zákonu o pojišťovací smlouvě z r. 1915,
str. 24).
Není-li podle toho, co uvedeno, pojistka, o niž jde, cenným papírem
vůbec, ne ni k převodu práv z ní třeba žádné zvláštní formy, nýb.rž pře
vod se uskutečňuje podle všeobecných předpisů občanského prava neformálním zDůsobem tím, že oDrávněný projeví vůli přenechatI pohledávku osobě jiné a tato pohledftvku přijme (§ 1392 obč. zák.).
To se v souzeném případě stalo. Tím do·šlo podle § 1395 obč. zák.
k platnému postupu pojistné pohledávky mezi pojistnikem a žalovanýn;
za života pojistníkova a převod ten je účinný i proti správc! konkur~11l
podstaty pozÍlstalosti pojistníkovy, poněvadž podmětr:rávmho pomeru
se ani na straně pojistníka vyhlášenim konkursu nezměml.
Uvádí-li dovolatel, že k změně pojistky se vyžaduje podle všeobe~
-nýeh pojistných podmínek písemná forma, přehlíži, že nejde o pomer
svědčícím
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k pojišťovně, lIýbrž o poměr k pojistnikovi, nyni k správci konkursni
podstaty. Nejde tudíž o to, zdali postup jest účinný proti pojišťovně
podle § 1396 obč. zák.
Je-li tomu tak, nenáležela pohledávka z pojistky pojistníkovi a nenáležela ani do konkursni podstaty pozůstalosti po něm a důvodně
uplatnil žalovaný podle § 47, odst. I, konk. ř. č. 64/1931 Sb. z. a n.
svůj nárok na vyloučení pohledávky.
čís.

no sti , Jež měla zaniknouti od~vzdán~m po~ůstaJos.ti:, že ~,~ak, ~:ovozC::
,. ní stavební živnosti vdovsky-Ol pravem Jde na JeJl zvlastl11 ucet, pn
~~jmenším aspoň od odevzdání pozůstalosti, takže star~ živnost ,n~ní ji~
anikla. Proto by sice bylo flfmu vymazaÍl, nIkolIv vsak oznaclÍl v nI
~měnu majitele pouze na P?~kladě vdovského práva. ~da nov~,provozo~
vanj' podnik vdovy bude tez n~t~ozapsaÍl ~o frreml11ho reJs,tnku" nema
atim co činiti s výmazem zan!Kle f1fmy. Pravem proto rc]stnkovy soud
~amítl žádost vdovy na vyznačení změny majitele firmy.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

17229.

Vdova, která nepřevzala firmu ani smlouvou ani jako dědička po
svém zemřelém manželu, nýbrž která provozuje živnost jen vdovským
právem podle § 56, odst. 4, žiVil. ř., Ilemůže býti zapsána v obchodním
rejstřiku jako nová majitelka staré firmy zůstavitelovy (čl. 22 obeh.
zák.).
(Rozb. ze dne 14. února 1939, R II 4/39.)
Selma K., vdova po Theodoru K., staviteli a majiteli firmy »Theodor K., stavitel a podnikatelství železobetonových staveb v M.«, navrhla
po skončení pozůstalostního řizení, aby byl vymazán majitel firmy Tbeodor K. a aby byla ona zapsána jako majitelka řečené firmy. Rej s t ř ík o v Ý S o u d zamitl návrh. Rek u r sní s o u d potvrdil napadené
usnesení. D Ů vod y: O navržený zápis mohla by Selma K. žádati. pouze
tehdy, kdyby na ni podnik jejího zemřelého manžela přešel podle před
pisů soukromého práva a kdyby i spoludědička Hildegarda H. výslovně
svolila k dalšímu vedeni firmy. Jak je zřejmé z odevzdací listiny a výpisů z pozůstalostnich spisů D I 443/36, nepřešel na navrhovatelku
podnik sám ani smluvně ani pozůstalostně. Pouze určité I",ovitosti patřící
k stavitelské živností Theodora K. byly odevzdány oběma dědičkám, a
to každé polovicí. Navrhovatelka však provozuje stavitelskou žil/nost
Theodora K. jako vdova vdovským právem dále podle § 56, odst. 4,
živn. ř. Dotčené právo jest čistě oríginární a je dáno vdově právem veřejným. Samo o sobě neopravňuje však vdovu, aby podle čl. 22 a 25
obeh. zák. žádala vyznačení v rejstříku, že jest nyní vlastnicí dosavadní
firmy, jejímž majitelem byl zLrstavitel Theodor K., když Ila ni nepřešel
soukromoprávní cestou i podnik a když spoludědička Hildegarda H. se
dalšímu vedení staré firmy vdovou vzpěčuje. Nerozhoduje, že pozůstalé
vdově bylo dáno zmocnění, aby dále provozovala zůstavitelův podnik
po dobu projednání pozůstalosti a aby firmu pravoplatně podpisovala,
třebas by se tyto okolnosti zdály nasvědčovati tomu, že i stavební podnik jako souhrn provozní organisace živnostenského podnikání se všemi
hmotnými pomůckami přece jen přešel do pozůstalosti. Avšak to, že
obě dědičky výslovně v pozůstalostním řizení prohlašovaly, že nevyšlo
najevo nové pozůstalostní jmění a že, co se tkne stavební živnosti, tvoří
pozůstalost jen movitosti, jež byly blíže uvedeny v pozůstalostním protokolu, nikoliv však stavební podnik resp. živnost jako podnik,
svědčí o tom, že pozůstalá vdova měla dokončiti likvidaci původní živ-

D

ů

vod y:

Stěžovatelka odporuje souhlasným usnesenim nižších ,so~dů pro n~
zákonnost (§ 46, odst. 2, zirk. č. 100/1931 Sb. z. a n.); C1l11 tak nepravel11, poněvadž napadené uSll.esen! se nepříčí j~sl1émll av.nepo,:.:hybnét!lU
znění nebo smyslu zákona, Jelroz bylo na pnpad pOUZltO (cl. V zak.
č. 251/1934 a čl. I zák. č. 314/1936 Sb. z. a n.).
..
Jestliže stěžovatelka, jak ,ama přiznává, nepřevzala firmu ~m smlouvou ani jako dědička po svém choÍl a provo:,u]e ~tavltels~o~}lvnost Jen
právem vdOVSký":. v,:, smysl~ § 56,..od~t. 4; zlvn. ,r. na sv~] u;et, - kteréžto oprávnění clste osobl11 lest JI pnznano pra~em vel~]nym, - pak
tu není vůbec zakonného podkladu, aby mohla byÍl zapsana, v obchodním rejstříku jako nová majitelka staré firmy (čl. 22 obch. zak.).
Není proto v rozporu se zákonem usnesení, jež v tom směru vydal
rekursní soud.
, ..
To, že výmazem stěžovatelky jako zatimní zástupkyně firmY'pn ]ejím znamenání není tu osoby, která by mohla hrmu znamentr: bude
právě nutkavou pobídkou pro t"ejstříkový soud, .aby ve ,smysl~,cl. 25,
19, 26 obch. zák. poháněl účastníky k za~edenI flrem~lho poradku, a
nelze ani po této stránce vytýkati napaden emu usnesenI nezakonnost.

čís.

17230.

železniční přepravní řád (vlád. Ilař. č. 144/1928 Sb. z,, a n.).
•
Jestliže je v nákladním listě jako příjemce zásilky oznacen obchod";t
podnik (na př. Jan H., obchód ,s ~~lím ~ dříví!11 v P;), ~i~oliv ,fysická
osoba a z nákladního listu nem zre]mo, ze zásilka ma býtt dodana obchodnímu podniku jen tenkráte, je-Ii jeho majitelem určitá fysická osoba,
učinila dráha své povinnosti dosti, vydala-Ii zási~u uvedenému ob~hod
nímu podniku po přlpadě osobě, která provozuJe obchod pod firmou
udanou v nákladním listě.
•
Změna majitele obchodního podniku nemá s hlediska přepravnt
smlouvy vlivu na dodání zásilky.

(Rozh. ze dne 14. února 1939, Rv II 9/39.)
Srov. rozh.

č.

4248 Sb. n. s.

-

-
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Tvrdíc, že dne 31. března 1936 zaslala Č. o. společnosti na adresu
100 q kusového uhlí a vyúčtovala tuto zásilku Janu H.
JO h, kterou však Jan H. nezaplatil, ježto zásilku pře
vzala Marie H., která nebyla k tomu oprávněna, domáhá se žalobkyně
které shora uvedená odesilate]'ka postoupila nárok z přepravní smlouvy'
n~ žalovaném Č.-S. státu zaplacení 1.916 K JO h. S o udp r v é s t o:
I1 ce uznal podle žaloby, kdežto o d vol a c í s o u d ji zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
,,~an H.... v P.«
častkou 1.916 Kč

D

ů

vod y:

Žalobkyně opřela svůj žalobní nárok na náhradu škody o hrubé zavinění železnice, které spotřule v tom, že železnice přehlédla rozdíl mezi
příjemcem zboží, uvedeným v nákladním lístě, a osobou, která příjem
zboží potvrdila, čímž prý se stalo, že zásilka byla vydána osobě. neoprávněné.

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu (srov. rozh. Č. 4248 Sb.
n. s.) lze pokládati za hrubou nedbalo'St jen zvlášť těžké porušení povinné bedlivosti železnice, a to takové, že jeho neblahé misledky bylo
možno bez námahy předvídati a jemuž bylo se lehce vyvarovati. Pouhá
chyba nebo přehlédnutí, třebaže byly spojeny s majetkovou škodou
nejsou o sobě důkazem, že vznikly z hrubé nedbalosti.
'
Podle zjištěného stavu věci objednal vagon uhlí» Jan H ... áč, obchod uhlím a dřívím v P., Palackého 41, majitel ..... «, a objednávka
je odepsána jménem »H ... er« a, jak odvolací soud dále zjišťuje, je
z razítka na objednávce předtisk »Majitel« částečně nečitelný a razítko
na objednávce tak přiti'š'těno, že předtisk »Majitel« jest na blanketu
objednávky jen z polovice a jméno firmy vůbec schází.
Za toho stavu věci byla tedy zásilka adresována obchodu Jan H... áč,
obchod uhlím a dřívím v P. Za příjemce zboží bylo podle uvedeného
zjištění pokládati osobu, která pod tímto označením provozuje obchod
uhlím a dřívím v P. Z označení příjemce v nákladním lístu není zřejmo,
že zásílka má býti dodána obchodu Jan H ... áč jen za předpokladu, že
jeho majitelem jest Jan H. Změna majítele obchodu nemohla míti proto
s hlediska přepravní smlouvy vlivu na dodání zásilky železnicí.
Poněvadž v době dodání zásilky adresát »Jan H., obchod uhlím v P.«
v P. existoval a příjem zásilky neodmítl, nemohla železnice postupovati
podle ustanovení čl. 74 § 1 ž. p. ř., totiž uvědomiti odesilatele o pře
kážce při dodání a vyžádati si jeho přikazu. Podle ustanovení H 63
§ 1 ž. p. ř. je železnice povinna ve stanici určení označené odesilatelem
odevzdati příjemci nákladní list a vydati zboží na potvrzení á po zaplacení pohledávek vyplývajících z nákladního listu. Pro posouzení otázky,
zda železnice vydala zásilku oprávněnému příjemci či nikoliv, je tudíž
rozhodující údaj odesilatele na nákladním listu, a uvedl-li odesilatel
v nákladním listu jako příjemce »Jan H ... áč, obchod uhlim v P.« a ten
v době dodání zásilky existoval a příjem zásilky neodmítl, není dovolatelkou tvrzené nesprávné doručení návěstí o přichodu zásilky v ,?ří-

činné

souvislosti s tvrzenou škodou žalobkyně, když se zásilka dostala
do rukou adresáta, t. j. osoby, která pod uvedeným označením obchod
"
..
..
uhlím provozovala. '
Než kdyby se postup zeleznJce mohl pokladalI za nespravny potud,
že ždeznice vydala návěští osobě řádně podle přepravního řádu k při
jetí nezmocněni: a že vydala zásilku osobě odlišné od příjemce označeného v nákladním listě, jak za to má soud prvé stolice, nelze v tomto
jejím postupu spatřovati hrubou nedbalost, jak správně rozpoznal soud
druhé stolice, neboť nejde tu o nějaké zvlášť těžké porušení povinné
bedlivosti železnice, když je dokázáno, že železnice vydala návěští osobě
k jeho přijetí zmocněné (třebas ne na předepsaném formuláři), a když
vydala zboží osobě, které se návěští,m vyk~zala',Pokud pak ~e ,v do~o
lání dovozuje, že podle ustanovem cl. 89 z.p. r. se k ručem zelezmce
hrubé zavinění nevyžaduje a že stačí jakékoliv zavinění, a to se spatřuje
v tom, že zásilka nebyla vydána osoba Jana H., nýbrž Aloisu V., stačí
odkázati na shora uvedené důvody, že zásilka nebyla adresována na
osobu lysickou, nýbrž na obchodní podnik a tomu byla í vydána.
Doznává-li dovolatelka sama v dovolání, že jméno na objednávce
napsané jest naprosto nečitelné a že nikdo, kdo by celé historie neznal,
podpis »jako H ... er čísti nemůže a že jméno zůstalo nečitelným i jí,
poněvadž osobu jménem H ... cr neznala a znáti nemohla«, jest schváliti
právni názor odvolacího soudu, že pak přijemcova adresa. v nákladním
listu byla neúplná a nepřesná a že to jde podle usta~ovení čL ~9 .ž. p; ř.
na Iwjmu odesilatele. Nejde tu tedy za toho stavu ve Cl O zavmem drahy
při vydáni zásilky, jak se v dovolání dovozuje.
čís.

17231.

Odpovědnost za škody způsobené provozem motorového vozidla
(zák. č. 81/1935 Sb. z. a n.).
Podle § 47 uved. zák. se k úplnému zproštěni osob odpovědných
za škody způsobené provozem motorového vozidla vyžaduje nejen důkaz
o zavinění třetí osoby, ale i dltkaz, že samy dbaly předepsané a věcné
·opatrnosti při řízení vozidla a při zacházení s nim.
Osoby odpovědné za provoz autobusu neodpovídají za úraz (při
sktípnuti prstu), který způsobí cestujícímu jiný cestujíci při zavřeni
dveři v době, kdy není autobus v pohybu, třebaže řidič autobusu trpí,
aby cestující sami zavírali autobusové dveře.
Třetí osobou ,lest i cestujicí. který zavírá autobusové dveře a při tom
poraní jiného cestujícího.

(Rozh. ze dne 15. února 1939, Rv I 1252/38.)
žalobkyně se na žalovaném řidiči autobusu domáhá zaplacení
5.130 K s přís!. z důvodu náhrady škody vzniklé jí při skřípnutím prstu
autobusovými dveřmi, u nichž stála po svém nastoupení do autobusu
., době, kdy autobus stál na výchozí stanici (stanovišti), a které zavřel

-

Čis.

17231 -

-

čís.

17232 -

144

131etý školák jedoucí zároveň autobusem. S o udp r v é s t o I i ce
uznal žalobni nárok důvodem po právu, kdežto o d vol a c i s o u d
jej neuznal důvodem po právu .
.N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D,ůvody:

Obíraje se

o~ázkou,

zda je žalovaný podle § 47 zákona o

jízdě

moto-

rovyml VOZIdly c. 81/1935 Sb. z. a n. zproštěn odpovědnosti za škodu
způsobenou žalobkyni, dospěl odvolací soud k názoru, že zažalovaný
náh;adní n,árok ~e~í odůvodněn v yodstatě proto, že Ladislav D., který
zavrel dvere stojlclho autobusu, uClml tak z vlastního popudu, bez pří
kazu a bez vědomí žalovaného, že nebyl vůbec zúčastněn na provozu
autobusu, že jeho činnosti nebylo při provozu autobusu užito s vědomím
žalovaného a .že žalovaný nemohl aní předvídati, že Ladislav D. zavře
sám dveře autobusu, aní předejítí tomuto jednání, takže došlo k zavření
autobusových dveří jednáním třetí osoby, za niž žalovaný neodpovídá.
, Stačí tudíž zkoumati, zda je správný názor odvolacího soudu, že
zalovaný není odpověden za žalobkyriin úraz, ježto byl zaviněn třetí
osobou. Podle zásady, zastávané nejvýšším soudem (viz rozh. č. 155'08,
10507, 8777 Sb. n. s.), vztahující se k výkladu § 2 au tom. zák.
č. 162/1908 ř. z. a týkající se případu, kdy šlo o vlastní zavinění poškozeného samého, je třeba k úplnému zproštění náhradní povinností
osob zodpovědných za škody způsobené provozem motorového vozídla
nejen důkazu o zavinění poškozeného zamého, ale i důkazu, že odpovědné osoby samy dbaly veškerých předepsaných a věcných opatrností
při řízení vozidla a při zacházení s ním. Hledíc na to, že § 47 zák.
č. 81/1935 Sb. z. a n. převzal v odstavci I v prvni větě a v odstavci 3
bez věcné změny ustanoveni § 2, odst. I a 4, zák. č. 162/19'08 ř. z.
a že není důvodu odchýliti se od oné zásady tehdy, zavinila-li událost,
z níž vzešla škoda, třetí osoba, jest oné zásady užíti i tam, kde jest věc
posuzovati podle § 47 zák. č. 81/1935 Sb. z. a n. a kde poškozující
událost byla způsobena zaviněním třetí osoby. I v těch případech musí
odpovědné osoby podatí důkaz nejen o tom, že třetí osoba zavinila
událost, z níž vzeš1a škoda, ale i že samy dbaly předepsané a věcné
opatrnosti při řízení motorového vozidla a při zacházení s ním.
Dov01ací soud má za to, že se podle zjištěného skutkového stavu
věci žalovanému tento důkaz podařil. Žalobkyně ani netvrdila ani nedokázala a také za řízení nevyšlo najevo, že existuje nějaký zvláštní
předpis o tom, že provozovatel autobusové dopravy nebo řidič autobusu
jsou povinni, aby v době před tím, než se autobus uvádí do pohybu,
zavírali autobusové dveře sami, po případě aby to vykonával jiný zaměstnanec zúčastněný na provozu autobusu, nebo aby učinili opatření,
jež by zabraňovala třetím osobám, zejména cestujícím v zavírání autobusových dveří. Takovouto povinnost nelze vyvozovati ani z povahy
věci, neboť zavírání dveří autobusu v době, kdy není uveden v pohyb
anebo přímo před tím, než má býti uveden v pohyb, nemá za účel čeliti
nějakému nebezpečí, k jehož zamezení by bylo třeba zvláštní opatrnosti,
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·brž je to tak jednoduchý úkon, že nelze spatřovati zavínění osob, od-

n~vědných za provoz autobusu, v tom, že nebrání po případě že neučí ni
~patření zabraňující třetím osobám, zejména cestujícím v zavírání. auto-

busových dveří při nastupování cestujících pře jízdou. Nelze také sh1edávati použití třetí osoby (cestujícího) k provozu autobusu v tom, že
žalovaný trpěl, aby o?a osoba za.vřela au!o?usové dve~eč eok~d autobus
stál na stanovišti, Jezto pouze tlln50 t!pemm nebyla Jeste da?a, najevo
vůle žalovaného jako osoby odpovedne za provoz, aby bylo trelI osoby
užito při vykon,áyání slu,~by s~uvi,sící s, provozem. Pouh~ trpění takovéto
činnosti cestu]lclch, kten zavlra]l dvere autobusu, bud z ochoty, nebo
. ze zvyku zavírati za sebou dveře, nebo z jiných.9ů~odů, n:~z~,vyklád~t~
tak že odpovědné osoby za provoz autobusu ]lz lIm poveru]l cestu]lc!
k Jkonum souvisící s provozem. Z toho, co vyloženo, nelze usuzovati
na nějaké zavinění žalovaného při zacházení s motorovým vozidlem ani
s hlediska předpisu zákona o jízdě motorovýmí vozidly č. 81/1935 Sb.
z. a n., ani s h1ediska občanskoprávních předpisů (§§ 1295 a násl.
o. z. o.). Není tudíž dovolání odůvodněno.
čis.

17232.

Není-li něco jiného ujednáno, neni spoluvlastnlk domu pouze z dů
vodu svého spoluvlastnictvi oprávněn, aby sám požadoval na nájemnlkovi část nájemného připadajici na jeho spoluvlastnický podil; pro
uvedené oprávněni nemá právniho významu pouhé jednostranné prohlášeni spoluvlastnlka, že nesouhlasí se správou domu druhým spoluvlastníkem, jenž dosud vybíral nájemné se souhlasem všech spoluvlastniků,
když nájemnik s ním nesouhlasil.
(Rozh. ze dne 16. února 1939, Rv I 2092/38.)
Srov. rozh.

č.

4515 Sb. n. s.

Žalovaná najala byt v domě č. p. 311 v P. za smluvené čtvrtletní
předem splatné nájemné 1.500 K. Spoluvlastníky domu byli ža10bkyně
a František W., každý jednou polovicí. František W. sice spravoval společný dům s vědomim žalobkvně od roku 19Q4, avšak žalobkyně zmocnění k správě společného domu odvolala. Ježto žalovaná zaplati1a ce1é
nájemné za říjnové čtvrtletí 1931. Františ~u W.'. ~ře~ to ž~ žalobk:(n~
ji před tím vyzvala, aby zaplatIla zalobkyne polOVICI na]emneho, domaha
se žalobkyně na žalované zaplaceni 750 K s pří sl. S o udp r v é s t oI i c e uznal podle žaloby, kdežto o d vol a c i s o u d zamin žalobu.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jednotlivý spoluvlastník společné věci není všeobecně oprávněn sanakládati s užitky společné věci na ten způsob, že prostě vy• bere hrubé užitky ze svého podílu, nestaraje se o náklady vynaložené
mostatně

Civilní rozhodnutí XXI.
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na správu společného majetku a o břemena, která na něm váznou
(§§ 839,840 obč. zák., srov. rozh. Č. 4615 Sb .. n. s.). V souzeném případě
neopravňuje tudíž žalobkyni její spoluvlastnictví k domu, v němž bydli
žalovaná jako nájemnice, s a m o o s obě ještě k tomu, aby proti ní
zažalovala podíl nájemného na žalobkyni připadající, není-li dokázáno,
že mezi ní a žalovanou vznikl obligační poměr, který by ji opravňoval
požadovati určitou část nájemného přímo na žalované nájemnici a který
by naopak žalovanou, zavazoval, aby platila nyní část nájemného ža- .
lobkyni. Tento předpoklad žalobkyně nedokázala. Pouhé její vyzváni,
aby žalovaná - která do té doby platila celé nápjemné z bytu jí obývaného druhému spoluvlastníku domu Františku W., jenž spravoval společný dům s vědomím žalobkyně a vybíral nájemné, jež pak se žalobkyni vyúčtoval, - zaplatila za IV. čtvrtletí roku 1937 polovinu nájemného připadajícl na žalobkyni přímo jí, ježto prý František W. není
oprávněn spravovati její polovinu domu, nemohlo jako jednostranný
. projev žalobkyně založiti takový obligační poměr se žalovanou, když
žalovaná s tím nesouhlasila (§ 861 obč. zák.). Nebylo-li tu však takového
obligačního poměru mezi stranami rozepře, nemůže se žalobkyně k odů
vodnění svého žalobního oprávnění a žalobního nároku s úspěchem dovolávati ustanovení §§ 888 a násl. obč. zák. o společných závazcích
nebo oprávněních.
čís.
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Jestliže v základní rozepři jednal a rozhodl samosoudce (§ 7 a) j. n.),
samosoudci též jednání a rozhodnutí o žalobě o obnovu, nehledíc
na to, zda jednání a rozhodování se omezuje jen na otázku důvodu a
přípustnosti obnovy, nebo zda řízení to bylo spojeno s jednáním ve věci
hlavni, a zda šlo v základní rozepři o nároky majetkoprávní nebo statusové.
(Rozh. ze dne 17. února 1939, R II 16/39.)
přísluší

V řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala obnovy rozIukového sporu, rozhodl s o u rl p r v é s t o I i c e (samosoudce) k námitce
žalovaného, že věc projedná a rozhodne samosoudce. Rek u r sní
s o u d změnil napadené usnesení tak, že věc projedná a rozhodne .senát.
D ů vod y: Jest ovšem správné, že v Neumannově Komentáři k c. ř. s.
je při výkladu § 532 c. ř. s. vysloven názor, že řízení o žalobách o obnovu zůstává stejné jako v hlavním procesu, ale tato zásada jest míněna
a vztahuje se na řízení, pokud příslušnost soudu jest závislá na hodnotě
sporného předmětu. Jinak jest tomu však v souzené rozepři, kde jest
podána žaloba na povolení obnovy rozepře rozlukové, u níž není rozhodující ocenění předmětu sporu. A v tom směru nutno poukázati na
ustanovení §. 533 c. ř. s., podle něhož se vztahují na řízení o žalobách
o obnovu, pokud se jedná toliko o řešení otázky přípustnosti obnovy,
tedy o řízení tak zvané judicíum rescindens, předpisy, které platí pro
soud a pro instanci mimo případ žaloby o obnovu, tedy předpisy v prvé

až čtvrté části civilního procesu. A v souzeném případě se jednání a
rozhodování týkalo toliko otázky důvodu a přípustnosti obnovy, a nebylo řízení to spojeno s rozhodováním ve věci hlavní. Řídí se proto
řízení o žalobě o obnovu všeobecnými předpisy v prvé a čtvrté části civilního řádu soudního. Vychází-li se z tohoto hlediska, musí se zkoumati,
které rozepře přísluší rozhodovati samosoudci a které senátu. Podle § 7 a)
j. n. právní rozepře o majetkových právech, když přdmět sporu na penězích nebo peněžité hodnotě nečini vice než 20.000 K, rozhoduje
samosoudce. Jinaké spory, jež patří před krajské soudy podle povahy
nároku ze zvláštního určení zákona, jsou spory senátn.!. Nutno proto
provésti řízení o souzené žalobě o obnovu rozepře rozlukové před senátem, ježto neběží o rozepři o právu majetkovém, ani o projedná~í a
rozhodování samostatného sporu rozlukového, který se podle § 7 a) J. n.
projednává před samosoudcem. Hledíc na to, co uvedeno, bylo řízení
o obnovu v souzené věci projednávati před senátem, a to tím spíše, když
žalovaný mimo to včas navrhl, aby byla věc podle § 7 a) j. n. ve znění
zákona Č. 161/1936 Sb. z. a n. projednána a rozhodnuta senátem. Bylo
tudíž odůvodněnému rekursu vyhověno.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice.
Důvody:

Procesní soud správně usoudil, že byl-Ii manželský spor, jako v souzeném případě, projednán a rozhodnut. samosoudcem, náleží před samosoudce též řízení o žalobě o obnovu, podané z důvodu § 530, odst. 1,
Č. 7 c. ř. s. Klade-li rekursn; soud k odůvodnění opačného názoru, že
souzená věc patří před senát, důraz na to, že spory o obnovu nenáleží
k právním rozepřím, jež podle § 7 a) j. n. přísluší projednati a rozhodnouti samosoudci, přehlíží, že ani otázka soudní příslušnosti pro spory
o obnovu není upravena jurisdikční normou, nýbrž v páté části civilního
řádu soudního. Přímou odpověď na spornou otázku nelze ovšem najíti
ani v ustanovení § 532 c. ř. s., jež se týká jen otázky pří s I u š n o s t i,
ani v předpisech §§ 533 a násl. c. ř. s., kde se upravuje říz e n í o žalobách pro zmatečnost a žalobách o obnovu. Jelikož však z právě vzpo. menutých předpisů zákona plyne, že spory o obnovu z důvodu, o jaký
tu jde, jest zásadně projednati před týmž soudem a v mezích §§ 533 a
násl. c. ř. s. i v témže řízení jako zásadní rozepře, není důvodu, proč
by stejná zásada neměla platiti též v otázce o b s a z e n í s o u cl u, a
to bez rozdílu, zda jednání a rozhodování se omezuje jen na otázku dů
vodu a přípustnosti obnovy nebo zda řízení to bylo spojeno s jednáním
ve věci hlavní. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje též IÚlvaha, že při
žalobě o obnovu jde v podstatě jen o to, zda se má pokračovati v původ
ním řízení. Obnova řízení není iu vlastním předmětem sporu, nýbrž jeho
účelem. Žalobou o obnovu se neuplatňuje nárok samostatný, nezávislý
na nároku základní rozepře, nýbrž zákon poskytuje tuto žalobu za urči
tých předpokladů jako mimořádný prostředek, aby ~yl odklizen rozs~:
dek v základní rozepři, jenž řádnými opravnými prostredky odklIzen brh
nemůže (srov. rozh. Č. 6630 Sb. n. s.). Hledíc na to, co uvedeno, Jest pn10'
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svědčiti též názoru dovolacího rekursu, že, když ta neb ona stran v pů
vodním sporu neučinila návrh pod.le třetího odstavce § 7 a) j. n. a tím se
podrobila řízení před samosoudcem, nemůže se od toho uchýliti ani
v případě sporu. o obnovu a nemůže teprve v tomto sporu žádati, aby
věc byla projednána před senátem. Věc se tu nemá jinak než v případě,
kde se žalovaný pro základní rozepři podrobil příslušnosti soudu o sobě
nepříslušného. I tím by byl žalovaný vzhledem na velící předpis § 532·
c. ř .s. vázán též co do otázky příslušnosti soudu pro jednání o žalobě
o obnovu. Též Neumann ve svém komentáři k c. ř. s. (1928, sv. II., str.
1417) vyslovuje názor, že řízení ve sporu o obnovu zůstáva ve směrech,
o něž tu jde, stejné jako v hlavním sporu a že to platí též v otázce, zda
věc jest projednati před senátem nebo před samosoudcem, při čemž neomezuje platnost svého názoru jen na případy, kde věc náleží před samosoudce hledíc. na hodnotu předmětu sporu, jak za to má reknrsní
soud.
čís.

tříleté nebo třicetileté promlčecí lhůtě, neboť podle § 1495 obč. zák. nemúže mezi manžely, dokud jsou v manželském svazku, promlčení ani
počíti ani dále probíhati. Strany rozepře nežily sice již od roku 1919 ve
společné domácnosti, ale jejich manželství bylo podle zjištění procesniho soudu teprve rozsudkem krajského soudu civilního v B. ze dne 10.
dubna 1937, č. j. Ck a II 975/36, jenž až do vynesení rozsudku C XIV
1268/36-47 v prvé stohci ještě nenabyl právní moci, rozvedeno od stolu
a lože z viny obou stran. Není sporu o tom, že manželský svazek dále
trvá, třebaže manželé fakticky žijí odděleně, a ježto tomu tak bylo po
celou dobu, za kterou žalobkyně uplatňuje náhradní nároky; až k podání
žaloby, nemohla se promlčecí lhůta vůbec počíti.

čís.

Vládní nartzem c. 265/1938 Sb. z. a n. o dočasných omezeních
v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Nejde o nezákonnost (§ 46, odst. 2, zák. Č. 100;1931 Sb. z.a n.), vyložily-Ii nižší soudy souhlasně § 4 vlád. nař. č. 256/1938 Sb. z. a n. se
zřetelem na § 10 téhož nařízení a § 17 zák. o společnostech s ruč. omez.
Č. 58/1906 ř. z. tak, že ten, kdo žádá o zápis nově zvolených jednatelů
do obchodního repstřiku, musí sám soudu již. před zápisem předložiti
průkaz, jehož je k tomu třeba s hlediska dotčeného vládního nařlzení,
a že re.istříkový soud může naříditi jeho předloženL
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Promlčeci lhůta pro manželčin nárok na náhradu výživného vynaloženého na vlastní výživu a na výživu manželských děti proti manželu
(§ 1042 obč. zák.) se nemůže počíti, dokud manželství trvá; nerozhoduje,
že manželé žijí fakticky odděleně.

(Rozh. ze dne 21. února 1939, R I 7/39.)
žalovaný, jenž uzavřel se žalobkyní sňatek v roce 1907 a jenž od
roku 1919 nežil se žalobkyní ve .společné domácnosti ani nepřispíval na
výživu její a jejích dětí, proti žalobě podané v r. 1936, kterou se žalobkyně domáhá zaplacení 20.000 Kč s přís!. jako náhrady vynaložené za
žalovaného na výživu svou vlastní a jejích dětí od 1. ledna 1919' u dětí
Šebestiána, Marie a Karla u každého za 10 let, u Antonína za 11 let,
u Josefy a Metoděje u každéhG za 16 let.~ k?nečně za náklad vynaložený na svou výživu za dobu 17 let, pocmajlc dne 1. hstopadu 1918,
namítl promlčení co do nároku na náhradu nákladů vynaložených v době
starší než tři léta před podáním žaloby. S o udp r v é s t o I i c e uznal
co do částky 13.190 Kč s přís!. podle žaloby. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, aby po právní moci
zrušujícího usnesení dále jednal a znova rozohd!.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacím? soudu, aby nehleděl k dů
vodům z nichž zrušil rozsudek soudu prve stohce, znova rozhodlo odvolání,' při čemž uvedl v otázce v právní větě vytčené v

(Rozh. ze dne 21. února 1939, R I 72/39.)

dúvodech:
Neprávem pokládal soud druhé stolice žalobní nárok za částečně
otázku, zda
§ 1042 obč.
zák. za žalovaného na výživu vlastní a jejích manželských dětí podléhá
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promlčený. Nebylo vůbec třeb~•.řeš!ti v souze;,én; případě
nárok žalobkyně na náhradu vyzlvneho vynalozeneho podle

v

Jednatelé firmy »P.«, společnosti s ručením omezených v P., navrhli
mimo jiné, aby byli do obchodního rejstříku zapsáni jednatelé uve,:ené
společnosti, kteři byli zvoleni na valné hromadě konané dne IO.kvetna
1938. Rej s tří k o v Ý s o u d nařídil, aby bylo v třímčsíční lhůtě prokázáno též pravoplatné rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu
(orgánu) o tom, že zřízení nových jednatelů bylo. vzato na vědomí po
případě že byl dán k nčmu souhlas. Rek u r s n I s o u d potvrdIl napadené usnesení. D ů vod y: Podle § 10 vlád. nař. č. 265/1938 Sb. z.
a n. jsou soudy, povolujíce zápis do obchodního (společenstevníhot r:Jstříku, povinny přihlédnouti k tomu, zda bylo dbán.o ust~nov.enl rece~
ného vládního nařízení. Podle ~ 4, odst. 1, uved. vlad. nar. prezkouma
příslušný úřad (orgán) též všechnY.vskutečnosti, ~ved~né.v §§ 2 a ,3, jež
nastaly po dni 1. března 1938, tudlz I ustanove11l sprav11lch organu společnosti podle obchodního práva (§ 3,. odst. 1, uved. vlád. nař.). Z toho,
co bylo uvedeno, plyne, že již před zápisem musí býti jasno, zda nebo
že není proti navrhova?ém!1 zápisu námite~ z. důvodů, veřejných. J~~
tedy jen o to, jakým zp~sobem toto ):,sno ma?yh zJed?an~, ~da ~~ t?h~
rejstříkový soud ,má sa~ z mocI,. urad~, obscaratI pns!.usne vYJadrev~1
administrativního úřadu, CI zda muze nandlÍ! navrhovateh, aby predlozll
potřebné osvědčení. Podle § 17 zák. ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z,.
musí býti volba nových jednatelů neprodleně oznámena k zápisu do
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rejstříku a k tomuto oznámení musí býti zároveň připojeny veškeré prů
kazy nutné k zápisu. Vládní nařízení č. 2"65/1938 Sb. z. a n. znamená
v praktickém užití jen rozšíření průkazu podle § 17 zák. o spol. s r. o.
č. 58/1906 ř. z. Již z toho plyne, že jest především povinností navrhovatele, aby veškeré průkazy k zápisu potřebné odstaral sám a soudu je
předložil. Že průkaz o tom, že není námitek se strany administrativního
úřadu k navrhovanému zápisu, musí tu býtí před zápísem do rejstříku,
vyplývá z úvahy, že by se jinak vládní nařízení č. 265/1938 Sb. z. a n.
minulo s účinkem, kdyby soud zápis povolil a pak vyčkával, zda administrativní úřad snad v budollcnosti nevezme na vědomi jmenování nových jednatelů. Že navrhovatel sám musí předložiti průkaz podle vládního nařízení č. 265/1938 Sb. z. a n., že soud mu může naříditi jeho
předložení, vysvítá dále z toho, že straně musí býti doručen výměr administrativního úřadu, neboť jí přísluší proti němu odvolání (§ 4, odsl. 3,
uved. vlád. nař.). Konečný výsledek bude proto straně znám. Nerozhoduje, že není stanovena pro přezkoumání nařízené v § 4 řeč. vlád. nař.
žádná lhůta. Jest v zájmu strany, aby vykázavši se příkazem rejstříko
vého soudu požádala administrativní úřad o přezkoumání a na ně naléhala.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Stěžovatelé odporují souhlasným usnesením nižších soudů (§ 46,
odst. 2, zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.) pro nezákonnost, avšak činí tak
neprávem, poněvadž výklad, jaký dal rekurs ní soud předpisům § 4
vládního nařízení č. 265/1938 Sb. z. a n. v napadeném usnesení se zře
telem na § 10 téhož nařízení a vzhledem na § 17 zák. č. 58/1906.ř. z.,
se nepříčí jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu použitého zákonana souzený případ.
Není tudíž napadené usnesení nezákonné ve smyslu čl. V zák. č. 251/
1934 a čl. I zák. č. 314/1936 Sb. z. a n., třebas nehovělo právnímu názoru stěžovatelů.
Poučovati stěžovatele, jakým způsobem si má obstarati prukaz
o tom že příslušný úřad nemá námitek s hlediska §§ 4 a 2 uved. vlád.
nař. p;·oti ]ednatelllm zvoleným dne 10. května .19 38, ale dosud do obchodního rejstříku nezapsaným, není úkolem neJvyš1šího soudu.
1
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K výkladu pojmu »za tmavé noci« (§ 9 zák. Č. 47/1866 čes. z. z.).
Povinnost osvětliti povoz jest zachovati vždy, kdy se pro nedostatek
denního světla a důsledkem s tim souvisíclho ztíženi možnosti rozeznávati stává provoz na silnici méně bezpečným.
(Rozh. ze dne 2·1. února 1939, Rv I 2299/38.)
Srov. rozh. č. 3673, 4088 Sb. n. s. tr.

Dne 10. října 1934 kolem 19. hodiny jel žalovaný s neosvětleným
povozem, taženým kravami, po státní silnici směrem od K. k P. ve vzdálenosti asi 2 m od levého okraje (banketu). Jízdní dráha po pravé straně
silnice vedle povozu žalovaného byla volná a bylo dosti místa k před
jíždění. Stejným směrem rychlostí asi 30 km za hod. jel na motocyklu
žalobce, jenž narazil na uvedený kravský povoz, ačkoliv měl rozžata
malá světla osvětlující cestu před motocyklem na vzdálenost asi 20
kroků. Ježto utrpěl úraz, domáhá se žalobce na žalovaném zaplacení
90.310 K s přísl. jako náhrady škody. S o udp r v é s t o I i ce uznal
zažalovaný nárok důvodem polovicí po právu, kdežto· o d vol a ci
s o u d uznal, že neni vůbec důvodem po právu.
Ne j v y Š š í s o u d uznal žalobní nárok po právu jednou
a uvedl v otázce, v právní větě vytčené, v

čtvrtinou

důvodech:

Jádrem sporu je otázka, zda byl žalovaný za zjištěných poměrů meteorologických povinen opatřiti svÍtj povoz světlem (§ 9 zák. č. 47/1866
čes. z. z.) a zda tím, že světla neměl, zavinil žalobcÍtv úraz, po případě,
do jaké míry jej spoluzavinil.
Podle zjištění procesního soudu, převzatého odvolacím soudem, nastala dne 10. října 1934, kdy k žalobcovu úrazu došlo, tma asi v 19 hodin. Ježto pak bylo dále zjištěno, že v době srážky nebyla ještě úplná
tma, plyne z toho závěr, že k žalobcovu úrazu musilo dojíti před 19. hodinou. Podle zprávy Státního ústavu meteorologického trval uvedeného
dne občanský soumrak od 17 hod. 21 min. do 17 hod. 45 min. až 17 hod.
50 min., potom se začalo stmívati a soumrak přešel ve tmu. asi v 19 hodin. Došlo tedy ke srážce v době, kdy již nebylo normální denní světlo,
ba ani občanský soumrak, nýbrž již značné přítmí. Ustanovení § 9 zák.
č. 47/1866 čes. z. z. mluví sice o povinnosti os'vét1iti povoz rozžatou
. svítilnou za tmavé noci. Z toho však neplyne, že povoz nemusí být
opatřen světlem v době, kdy sice není ještě tmavá noc, kdy" však se
denní světlo zmenšilo natolik, že se provoz na silnici stává méně bezpečným. Uvedený zákonný předpis má zajistiti bezpečnost silničního
provozu a s toho hlediska nutno vykládati slova »za tmavé nocÍ« tak,
že povinnost osvětliti povoz je tu vždy, kde se vlivem nedostatku denního světla, a důsledkem s tím souvisicího ztížení možnosti rozeznávati,
stává provoz na silnici méně bezpečným (srov. rozh. č. 3673, 4088 Sb.
n. ·s. tr.). Otázku nedostatku denního světla jest pak posuzovati podle
okolností jednotlivého případu. Ze zprávy Státního úst'\vu meteorologického a z doby, kdy k žalobcovu úrazu došlo, lze v souzeném případě
souditi že nedostatkem denního světla byla již možnost rozeznávati
. značnl ztížena, a byl proto žalovaný povinen opatřiti svůj povoz ve
'smyslu § 9 zák. č. 47/1866 čes. z. z. rozžatou svítilnou.

-

Čís.

17237 --

152

--

čís.

17237153

čís.

17237.

Kartely (zák. č. 141/1933 Sb. z. a n.).
K sjednání kartelové smlouvy zmoněncem je třeba zvláštní písemné
plné moci, znějicí na jednotlivé jednání (§ 1008, druhá věta, obč. zák.).
Náležitostí dodatečného schválení smlouvy neplatné pro nedostatek písemné formy.
Pro platnost kartelové smlouvy nerozhoduje, zda správní úřad zapsal smlouvu do kartelového rejstříku bez písemné plné moci.
(Rozh. ze dne 2L února 1939, Rv II 695/38.)
Žalobci, majitelé cihelen, uzavřeli s několika výrobci cihlářského
zboží, mezi nimi i se žalovanou společností s ručením omezeným, kartelovou smlouvu ze dne 3. prosince 1934 o zprostředkování prodeje plných
cihel, půdních dlaždic a nosných dutých cihel »J« a »A« v obvodu B.
Ve smyslu uvedené kartelové smlouvy byla zřízena společná zprostřed
kovatelna obchodů ve formě tak zvané »prodejnÍ kanceláře«. Za žalovanou protokolovanou společnost s ručením omezeným podepsal kartelovou smlouvu Viktor W. s dodatkem »s plnou moCÍ«, ač nebyl v době
uzavření a podpisu kartelové smlouvy podle stavu obchodního rejstříku
ani prokuristou ani jednatelem žalované společnosti, nýbrž jen jejím obchodním zmocněncem. Žalovanou firmu zastupovati a za ni firmu podpisovati byli již před podzimem 1934, kdy se začalo o uzavření kartelové smlouvy vyjednávati, a od té doby oprávněni jednatel P. s prokuristou F., a to jen společně. Jednatel žalované P. s F. zmocnil W.
a F. ústně, aby jen oba společně stran kartelové smlouvy vyjednávali
a po případě, a to zase jen kolektivně, kartelovou smlouvu za žalovanou
podepsali. S kartelovou smlouvou, která obsahovala též rozhodčí
smlouvu, však prokurista F. nesouhlasil, proti jeho vůli pak podepsal
kartelovou smlouvu za žalovanou jen W., který měl pro vyřízení bežnych záležitostí od žalované písemnou plnou moc pro léta 1933, 1934,
1936. V roce 1935, kdy kartelová smlouva byla skutečně podepsána,
neměl W. vůbec písemné plné moci, ač se obor jeho působnosti v tOlJ1tO
roce nezměnil. Když v roce 1936 byla W-ému plná moc do 31. prosince
1936 prodloužena; nepřiznala žalovaná této plné moci zpětného účinku
pro rok 1935. W. neměl nikdy ani neměl zejména tehdy, když kartelovou
smlouvu za žalovanou s dodatkem »s plnou mocí« podpisoval, od žalované písemné plné moci vystavené k uzavření konkretní kartelové
smlouvy, o kterou běží. Proti žalobě, kterou se žalobci na žalované domáhali dodržení kartelových závazků, jež po del§í dobu plnila, namítla
žalovaná mímo jíné, že ji kartelová smlouva nezavazuje, poněvadž kartelová smlouva jest ve vztahu k ní neplatná pro nedostatek písemnosti
(§ 2' zák. č. 141/1933 Sb. z. a n.). S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu, že žalovaná jest povinna zdržeti se samostaného přijímání a vyři
zování objednávek na cihly plné, půdní dlaždice a nosné cihly, dutých
cihel »J« a »A« z obvodu a v obvodu B., taktéž jejího samostatného

fakturování a vybírání kupní ceny, a to co se týká doby od 1. ledna 1935
do 31. prosinec 1939, co do plných cihel, půdních dlaždic formátu
29X 14X 4, nosných dutých cihel značky» J« a po případě právě totožné
cihly »D« a »A«, jakož i pedek a výmětů těchto výrobků, konečně podle
rozhodčího výroku cihel jmenovaných »D«. D Ů vod y: Podle čl. 47
obch. zák. není žalovaná v souzeném případě vázána podpisem obchodního zmocněnce Viktora W. na kartelové smlouvě., neboť uzavírání kartelových smluv nenáleží k právním jednáním, která provoz takové obchodní živnosti (v souzeném případě cihelny) obyčejně s sebou přináší,
zejména uváží-Ii se, že žalovaná za posledních asi dvacet let ani jediné
kartelové smlouvy nesjednala. Paragraf 2 zák. Č. 141/1933 Sb. z. a n.
vyžaduje k platnosti kartelových smluv písemné formy. Je-Ii pro urči~é
právní jednání potřebí určité formy, musí býti tato forma zachována I pn
plné moci. Smlouva, pro kterou žádá zákon písemnou formu, vzmkne
teprve podpisem smluvců (§ 88'6 obč. zák.). Písemnost podle § 2 kartelové smlouvy jest totožná s písemností podle § 886 obč. zák. (srov.
Stem). O formě plné moci nerozhoduje účel formálního předpisu smluvního a nelze rozlišovati formální předpisy co do jejich účelu (srov. Hupka
»Vollmacht«, str. 133 a násL). Účelem písemnosti stanovené v § 2 kartelového zákona není ostatně jen to, aby byla umožněna evidence kartelových smluv pro státní správu, nýbrž i publicita, pro kterou mák~r
telová smlouva formálním náležitostem plně vyhovující býb spolehhvym
podkladem, a konečně stejně jako při smlouvě rukojemské (§ 1346,
odst. 2, obč. zák.) vážnost projevu, neboť kartelové smlouvy znamena]l'
často dalekosáhlé omezení ncb někdy dokonce až úplné zrušení hospodářské svobody smluvců, třebaže kartelové smlouvy sjednávají obyčejně
zkušení obchodníci, kdežto rukojemská smlouva se uzavírá. někdy pro
zcela nepatrné částky. Stran významu nedostatku písemnosb Jest roze~návati mezi veřejnoprávními a soukrol11oprávními úiČÍnky tohoto nedostatku. Co do soukromoprávních ·účinků nutno uvésti, že ujednání, které
vyžaduje k platnosti písemné formy, vznikne teprve podpisem smluv,:ů:
dříve vůbec neexistuje. Význam veřejnoprávních účinků tkví v usnadne?1
výkonu kontrolních práv I§ 3 kart. zák.). Ujednání, kte~á jsou h~e(h~
.na ustanovení § 2 zák. Č. 141/1933 Sb. z. a, n. neplatna,. n~podle~al.'
vůlXec kartelovému zákonu, i kdyby byla chtena pko prav11l Jedna11l.
Kartelové smlouvy jsou smlouvy svého druh;!. ·Po.dobají se vš~k po.dle
své právní struktury nejvíce smlouvám spolecenskym podle o~canskeh~
zákona (§ 1175 obč. zák.), neboť obsahují úI~Iu.vu o společnem ~ede11l
podniku, o společném účelu sledovaném spolec11lky a o poskytnuti prostředků k jeho dosažení (~ozh. Č. 1431.3 Sb. n. s.) .. ?d společn?Sh. pod]e
obchodního zákona se vsak kartelove smlouvy hSI podstatne hl11, ze
účastníci kartelu neprovozují obchodní živnost pod společnou firmou
(viz k tomu do 85 obch. zák. o veřejné obchodní společnosti a čl., 150
ob ch zák o komanditní s'lolečnosti). Předpis § 1008 obč. zák. (cl. 1
obch: zák.i vyžaduje 'k uza~ření společen~kych ~mluv .zvl~štní na jedno:
tlivé právní jednání vystavené plné mocI, ktera musI byh u kartelo~:
smlouvy se zřením na ustanovení § 2 zák. č. 141/19133 Sb. z. a n. tez
písemná. Poněvadž bylo zjištěno, že obchodní zmocněnec žalované W.

-

Čís.

17237 -

154
neměl nikdy a neměl zejména tehdy, když kartelovou smlouvu za žalovanou s,,~o.datekem ':'s 'plnou mocÍ« podpisoval, zvláštní písemné plné
mocI znejlcI na uzavre.nl~ollkretní kartelové smlouvy, o kterou jde, jest
!ato smlouva neplatna JIZ pro nedostatek předpokladu § 2 zák. zák.
c. ,1~1/1933 Sb. z. a n. (§ 1008 obč. zák., čl. 1 obch. zák.). Dále jest
Jesle zkoun;at!! zda snad kartelová s!"louva původně neplatná pro nedostaY,k nalezltosh po~le ~ ~ zák. c; 141/1933 Sb. z. a n. nenabyla
po~d~jl p.latr:?,str, 11m! ~e ]1, zalov~na dodatečně schválila. Žalobkyně
uvadl v te pncme zeJmena. ze se zalovana zučastnila fakticky jednání
v kartelu a splnila závazky kartelu a požívala i výhod kartelu. V takovém
aneb? ~?~obném jednáni žalované, ~ němuž došlo při splněni závazků
vyplyvaJlclCh z kartelove smlouvy zalovanoll v mylném předpokladu
pla,tno~tr smlouvy, bylo by mOžno viděti jen konkludentní činy (§ 863
obc. zak.), které nemohou nahraditi zákonem předpokládanou písemnou
formu. Kartelová smlouva, která byla uzavřena zmocněncem, jenž neměl
v rozhodující domě plné moci anebo nemčl písemné plné moci, nabývá
pro člena kartelu platnosti jen tehdy, když člen kartelu dodatečně uzavření kartelové smlouvy schvaluje též:v písemné formě (viz obdobná
rozhodnutí Č. 15133 Sb. n. s. stran smlouvy rukojemské a Č. 9912
Sb. n. s. o smlouvě rozhodčí, při čemž toto rozhodnutí vyslovuje zásadu,
že otázka, zda smlouva o rozhodčím jest platná, jest otázkou hmotného
práva). žalobkyně tvrdí dále, že žalovaná kartelovou smlouvu také skutečně písemně dodatečně schválila tim, že uzavřela jako člen kartelu
úvěrovou smlouvu s M. bankou a pachtovní smlouvu o cihelně v H.
V té příčině zjistil soud, Že jak při úvěrové smlouvě s M. bankou, tak
při vyjednávání o pachtovní smlouvě o cihelně v H. a jejím uzavření šlo
o smlouvu s třetí osobou, kdežto schválení kartelové smlouvy musilo
by se státi vůči zmocněnci anebo vůči ostatním účastníkům kartelu, což
se v uvedených dvou případech nestalo. Schválení (§ 10 16 obč. zák.)
jest právní jednání jednostranné, které se stává perfektním, jakmile dojde
projev zmocněnce: projev vllle musí míti všechny náležitosti řádného
projevu vůle (§ 869 obč. zák.). Třetí osoba nemá proti zmocniteli nároku, neboť zmocnitel jest smluvcem jen potud, pokud sahá plná moc.
Konečně spatřuje žalobkyně dodatečné písemné schválení kartelové
smlouvy žalovanou v tom, že prý Dr. F. podle plné mocí vydané žalovanou a obsahující i zmocnění Dr. F. k .uzavření společenských smluv,
zahájil rozhodč, řízení a za rozhodčího řízení podepsal a žalovanou
různá podání a různé protokoly. Soud však zjistil, že Dr. F. nepodal za
žalovanou II rozhodčího soudu žádnou žalobu a rozhodčí soud jménem
žalované nesvolal. Žalovaná zastoupená Dr. F-em oznámíla před zahájením rozhodčího řízení v mylném předpokladu platnosti kartelové
smlouvy předsedovi kartelu, že jmgnuje pro rozhodčí řízení, na kterém
se valná hromada usnesla, jako r",zhodce Dr. Ch. Plná moc ze dne 20.
dubna 1933, kterou Dr. F. od žalované měl, když ji v rozhodčím řízení
zastupoval, obsahuje sice v předtištěném kontextu, jwk to bývá u blanketů ostatních advokátních plných mocí, zmocnění k všelijakým právním
jednáním, a to i k uzavření společenských smluv, avšak Dr. F-ovi byla
plná moc tehdy udělena žalovanou jen k jejímu zastupování v rozhodčím
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sporu a k žádnému uzaviení nebo dodatečnému schválení kartelových
smluv anebo dokonce k?nKretní k~:tel~:é ~mlouvy. P?kud Dr. F. ja.k~
rávní zástupce žalovane v rozhodclm nzem podal za zalovanou podam
~ podepsal protokoly, vztal1?valy ~e tyto píse~.nost~. vý~rad~ě na spor!,é
otázky, týkají.cí s~. sp~clall1!ch otazek ro~hodclho n~em. Pn posledmm
stání rozhodčtho nzem prohlasll Dr. F., :;e ~artelova ;;mlouva Jest, .lak
mU žalovaná byvši teprve teď na to znamym advokatem upozornena,
oznámila, p;o n~dostatek ,písem!,osti neplatná, avš~k ,,vzal. př:d rozhodnutím tuto namltku zpet s vyhradou pro rozhodCI nzem. DL F. se
za rozhodčího řízení jednou před posledním stáním vyjádřil oficiálně
asi v tom smyslu, že pro. případ n~příznivého výsl,e,dku rozhodč}ho sporu
žalované ukázal cestu, Jakým zpusobem SI pomuze. Tento vyro,k, ~te
rému zástupce žalobců pllvodně ~ d?bě, kdy b~l pronese?, ne~nkla;Ial
významu, když se pozdejl dovědel, z~ Dr. F. pn posledmm stam pre?
rozhodčím soudem uvedl, že kartelova smlouva Jest pro nedostatek PIsemné formy neplatná, vztahoval na to, že Dr. F. již tehdy své klientce
naznačil námitku nedostatku písemné plné moci. Dr. F -OVl tanul však
tehdy skutečně na mysli předpis § 26 kart. zák., když za rozhodčího
řízení ještě před posledním stáním uvedený výrok pronášel. Dá}e zjistil
soud, že Dr. F. jménem žalované oznámil tehdejšímu předsedovI kartelu
M-ému již dne 29. dubna 1936, že žalovaná není pro nedostatek písemné
formy kartelovou smlouvou vázána, .~dežto ro;hodčí výrok byl vy~~?
teprve dne 11. května 1936. Ježto tudlz~ar:elov~ smlouva, o ~terou bezl,
nezavazuje žalovanou pro nedostatek nalezltostr § 2 kart. zak. (§ 1175,
§ 1008 obč. zák., čl. I obch. zák.) a dodatečně způsobem zákonu odpovídajícím schválena nebyla, bylo žalobu jíž z toho důvodu zamítnouti.
O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek. O ů vod y: Nelze
souhlasití s právním názorem odvolatelů, napadajících rozsudek prvého
Mudu, který rozřešil stěžejní otázku souzeného sporu, zda se k uzavření
kartelové smlouvy zmocněncem vyžaduje zvláštní plná moc písemná,
čí stačí~li nlná moC ústni, v ten způsob, že hledíc na ustanovení § 2 kart.
zák. o poiadavku písemností kartelové smlouvy a se zřením na obdobné
ustanovení § 1346 obě. zák. jest odůvodněn požadavek zvláštní písemné
plné moci. Odvolatelé dovolávají se k odůvod!,ění svého ~dchylného
právního stanoviska ustanovení čl. 317 obch. zak. o neformalnoslt obchdních jednáni, platících i pro plné moci nehledíc na formu smlouvy
hlavní jež mohla býti kartelovým zákonem odstraněna buď jen použítím
stejné' dikce, jak jí používá obchodilí zákon, nebo výslovným předpisem
písemné formy plné moci, jak je tomu v § 4 zák. o společnoslt s ručením
omezeným. Kartelový zákon však nevolí žádné z těchto forem, stanoví-li
nÍsemnost kartelové smlouvy. K vyvrácení námitek odvolatelů v tomto
~měru nutno uvésti toto: Je-Ii v § 4 zák. o společnosti s r. o. stanoveno
připojení plné moci zmocnitelovy s jeho soudně nebo notářem ověřeným
podpisem, ač čl. 208 obch. zák., na nějž. odvolání rovněž poukazuje,
ustanovení takového neobsahuje, mělo to svůj podklad hlavně v povaze
ručení společníka společnosti s r. o. (jako nově zavedenéh~ .společen
ského útvaru), kteréž se vztahuje nejen na ručení za zaplacem Jeho kmenového vkladu, ale í na ručení za možné doplatky (což právě je
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zvl~štnf vlastností společnosti ~ r. o.), a to po dobu 5 let za přímé nebo
?al.sl zastup~e? ~Ie v .posle~m řa?ě dokonce i za vklady a doplatky
JI~ych spo!ecmku a Jejich nastupcu, stejně jako za zákonu odpovídající
~redstavenst~~ (§§ 63, 57, 70, 72 a 83 zák. o spol. s r. o.), kdežto
učast ,akcwnarova Je daleko menší, Ježto neručí věřitelům, nýbrž jen
mter.ne ak?LO.vé společnosti a .splati!-li nominální hodnotu upsaných
akcI!, dostava. se .mu za. :'11 vza]en:ne hodnoty v a~ciích, cenných to

paplrech. NebylL teto zvlas!nosÍL rucem a pak toho, ze zákonodárce na
?d ustanoven,í čl. 208 obch. zák., které rozeznává u akciové spolecnostI meZI spolecenskou smlouvou, pro níž stanoví fonnu notářského
spis~" a mezi úpi,se~ akcií,.. pro .něž stanoví
formu písemnou, nepři
pouStl toto de lenl pn spolecnosÍL s r. o., ponevadž by Se rovnalo sukcesi~nímu založ~~í společnos!i s. r. o., bylo bL se i pro smlouvu o spolecnosÍL vystacLlo se stanovenLnl formy notarského spisu. Podle ustanovení § 52 not. řádu je totiž notář povinen při sepisování notářského
spisu především zjistiti osobní způsobilost a oprávnění stran k uzavření
smlouvy, z čehož vyplývá, že je povinen u zmocněnců zkoumati i pravost
a rozsah plných mocí. Má-Ii pro nedostatek plné moci či z jiných důvodů
notář. pochybnosti o 0l'rá,:,~ění účastniků k. u.zavř~~i smlouvy, má je
str.anam oznamlÍL a trvaJL-h 1 nad ale na sepsam notarského spisu, tento
SpiS .:~ce sepsati, ale má své pochybnosti v něm výslovně uvésti (§ 36
not. radu). Ze 1 k notářskému aktu mají býti připojeny plné moci dané
zmo~~ěl1ců~nJ. a to .?Uď v prvopise či v ověřeném opise, stanoví § 69
not. radu. Up1.S akc11 podle čl. 2'08, posl. odst., obch. z<'lk. a § 6, odst. 2,
akc. reg. nom smlouvou am ofertou k ní, nýbrž pouze jednostranným
aktem statusovýl1l, učiněným upisovatelem za účelem získání členství
v budoucí akciové společnosti s právy a povinnostmi. Je proto k němu
jen zapotřebí, aby upísovatel vlastním jménem upsal určitý počet akcií
a nerozhoduje, zda tak učinil na vlastní či cizí účet (Staub-Pisko):
Podle čl. 317 obch. zák. platí sice neformálnost obchodních jednání,
pokud nejsou v obchodním zákoně stanoveny výjimky čl. 174, 198,2'08,
odst. 2 a 3, čl. 31'0, 311 obcn. zák.), avšak toto pravidlo doznalo výjimky
jinými obchodně-právuími zákony, tak na př. zák. ze dne 9. dubna 1873
Č. 70 o spol. s ruč. omez. (§ 3), dále §§ 4, 49, 76 z<'lk. ze dne 6. března
19'06 Č. 58 ř. z. o spol. s mč. omez. a .i. Kartelový zákon, - třebas je
zákonem speciálním, sledujícím úpravu poměrů v hospodářském životě
státu, který si různými ustanoveními jeho zajistil podklad pro posouzení
činnosti kartelú, vzejde-Ii pochybnost, zda je srovnatelnou s veřejným
zájmem, aby mohl preventivně čeliti výstřelkům činnosti kartelů (jsou
to nejen zákonný požadavek písemností kartelových úmluv, zápisů 'jich
do kartelového rej střiku, zachycení takových opatření kartelů, iimiž
smluvní strany kartelů jsou vázány ke shodnému postupu co do·' cen,
sazeb, obchodních podmínek a závěr a ustanovení o povinnosti kartelů
hlásiti státnímu statistickému úřadu kartelové ceny a sazby), - přece
hledíc k tomu, že se jím dostalo z<'lkonného uznání a úpravy kartelům
jako sdružením podnikatelil, kteří mezi sebou smluvně vylučují nebo
omezují volnost soutěže, nutno považovati ·též za zákon obchodně
právní, na nějž se vztahuje ustanovení čl. 317, odst. 2 obch. zák. Platí
ro~díl
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proto ustanoveni § 2, odst. 1 kartelového zákona o pisemnosti kartelové
úmluvy uzavřené obchodniky, neboť jinak by předpis ten byl skoro
zbyteč.ný, když kartel~vé úml~vy převážnou většinou uzavírají jen obchodmc!. Kartelovou umluvu Jako smlouvu obligační, která jest svou
povahou nejbližší společenské smlouvě podle § 1175 a násl.obč. zák.
jest, • pokud o ní n;má ~vláštní ustanovení kartelový zákon, jak~
na pr. co do. formy p1semne (§ 2, odst. 1) a co do jejího obsahu (§ 3),
posuzoval! ]1nak podle ustanovení občanského zákona (čl. 1 obch. zák.)
a tedy co do jejího uzavření zmocněncem, podle ustanovení o nále~itostech pl~é moci, která musí hle?íc k tomu, že jde o smlouvu spolecenskou; Z~Il! na.tent? druhJedn~m (§ 1008 obč. zák.) a býti vystavena
ve forme p1semne, coz Jest Jen dusledkem zákonného požadavku písemnosti smlouvy hlavní, to jest kartelové úmluvy podle § 2; odst. 1, kart.
zák., kt;rý jes,t povahy do.nu.cujíci. Plati p:oto písemná plná moc za
mtegruJlc1 soucast kartelov" umluvy a Jest jl dokumentováno zachováni
písemnosti stranou (§ 886 obč. zák.), použivší k jejímu uzavření zmocněnce. Vždyť jinak není ani možno pro budoucnost spolehlivě osvědčiti
že zmocněnec měl speciální plnou mqc, opravňujicí ho k uzavření kar~
telové úmluvy. Jaké následky má zanedbáni této náležitosti při uzavírání
smlouvy tak d~~ežité. ~ovahy, ukázalo. s~ nejl~pe.v souzeném případě,
kde se ostatm ucastmc1 karteluspoko]1h Jen s ustmm próhlášením zmocněncovým, že je oprávněn k uzavření kartelové úmluvy s plnou mocí, jejíž
obsah ani data, přesně neznají, ježto k písemné smlouvě nebyla při
pojena. Obtížnost situace, do jaké se žalobci zanedbáním zkoumání
legitimace k uzavření kartelové úmluvy a nepřipojením písemné plné
moci dostali, majíce dokázati vázanost žalované kartelovou úmluvou,
jejíž podmínkou jest písemnost - , je nejpádnějším argumentem pro
požadavek písemnosti zvláštní plné moci k uzavření kartelové úmluvy.
Schvaluje proto odvolací soud plně právní stanovisko prvého soudu
o požadavku ·zvláštní písemné plné moci k uzavření kartelové úmluvy,
jak prvý soud správně dovodil, poukázav jak na zásadu vyslovenou
v rozh. Č. 15133 Sb. n. s., tak na vědeckou právni literaturu. Žalovaná
učinila sice také písemné projevy, avšak v nich není zmínky o uznání
obsahu kartelové úmluvy II přistoupení ke kartelu. Rovněž v uzavření
písemné pachtovní smlouvy s M. bankou stran cihelny, kterou kartelu
nabídla, a ve firemním podpisu téže banky za účelem poskytnutí úvěru
členům kartelu v milionové výši lze spatřovati jen projevy faktického
chování žalované jako členky kartelu, třebas úvěrové podmínky jsou
podepsány všemi členy kartelu a měly býti podepsány i právním zástupcem kartelu, neboť nemohou pro neurčitost projevu souhlasu se
všemi ustanoveními -kartelové úmluvy, o níž není v korespondenci ani
zmínky, v úvěrní listině pak je o členech kartelu a která tedy členství
v kartelu nanejvýš jen předpokládá, nahraditi písemnost kartelové
úmluvy samé, pokud se týče ostatní náležitosti íinak k platnému uzavření
smlouvy podle § 869 obč. zák. potřebné. Že ani písemnými návrhy
Dr. F-a jako procesní plnou mocí vykázaného zástupce žalované v rozhodčím řízení nemohlo dojíti k písemnému uzavření kartelové úmluvy
žalovanou, dovodil již správně prvý soud a proto odvolací soud pouka-
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zuje na odůvodnění napadeného rozsuctku. Nedošlo-li k platnému uzavření kartelové úmluvy pro žalovanou domnělým zmocněncem W-ým,
nebylo třeba dovozovati její neplatnost též nedostatkem zvláštního písemného zmocnění k uzavření dohody o rozhodčím řízení do kartelové
úmluvy pojatým.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů v od y:
Jest schváliti právní závěr napadeného rozsudku, že kartelová
smlouva, jež podle rozsudkových zjištění byla uzavřena v lednu 1935
a byla za žalovanou podepsána W-ým »v plné moci«, je neplatná, poněvadž tento zmocněnec podle zjištění neměl k tomuto úkonu zvláštní
plné moci ve smyslu § 1008 obč. zák. a vůbec neměl v roce 19'36 žádné
plné moci ani všeobecné písemné, nýbrž měl pouze ústní plnou moc
k jednání o kartelové smlouvě a měl ji podle ni uzavříti po předchozim
vyžádání rozhodnutí jednatele P-ého, a to kolektivně s prokuristou Fe-m.
Uvedená roz sudková zjišitěni jsou pr.o posouzení rozhodující a pro
dovolací soud závazná a z nich vyplývá závěr, že W. nemohl sám
s právní účinností pro žalovanou uzavříti a podepsati kartelovu smlouvu.
Správně uvedl odvolací soud, že kartelová smlouva jest svou povahou nejbližší společenské smlouvě podle § 1175 obč. zák. Praví-li
§ 1008 obč. zák. v druhé větě mimo jiné, že k sjednání společenské
smlouvy jest potřebí zvláštní plné moci na jednotlivé jednání vystavené,
je toto ustanovení vztahovati i na kartelové smlouvy, činí-Ii je za
smluv ce jeho zmocněnec, třebaže v době vydání občanského zákoníka
nebyl znám takový druh smluv, neboť doslovem zákona jsou tu upravovány všeobecně společenské smlouvy, tedy zajisté se upravují i věcně
podobné případy, které se vytvořily v době pozdější jako samostatné
zvláštní smlouvy, jež svou Dodstatou se blíží společenské smlouvě podle
§ 1175 obč. zák. a kterým se jen hledíc na jejich účel dostalo úpravy
zvláštním zákonem. Je tu proto užíti zásady vyslovené v §§ 6 a 7
obč. zák.
Zákonným požadavkem platnosti kartelové smlouvy jest podle § 2,
odst. 1 uved. kartel zák., aby byla učiněna p í sem n ě, při čemž podle
§ 2, odst. 2, zůstávají nectotčena právní ustanovení, podle níž jest
k jejich platnosti potřebí ještě jiných formálních náležitostí.
Je-li tudíž k sjednání takové smlouvy zmocněncem potřebí specíální
plné moci, jak bylo shora vyloženo, byla platnost těchto zákonných
ustanovení zachována též kartelovým zákonem Č. 141/19'33 Sb. z. a n.
V souzeném případě jde o otázku, zda takováto speciální plná moc musí
býtí písemná a zda nedostatek její lze zhojiti dodatečným schválením
výslovně či konkludentními činy zastoupeného.
Na prvou otázku jest odpověděti kladně, neboť, je-li pro určité
právní jednání podle zákona potřebí určité podoby (formy), musí býti
tato podoba (forma) zachována i při plné moci. To má právě při kartelových smlouvách obzvláštní význam, neboť předmětem zápisu do kar-
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lelového rejstříku jsou mimo jiné podle § 3, odst. 2, písm. bl, uved. zák.
zápisy jména firem a sídla smluvců, a musí-li býti opověděny, pokud
se týče doloženy a oznámeny všechny zrněny nastalé v poměrech zmíněných v odstavcích' 2 a 3 téhož paragrafu, tedy i co do zrněn ve jméně
a v sídle smluvců, je z toho zřejmé, že zákon tu klade váhu na tyto
momenty v zájmu veřejném a pro širší obecenstvo, pro něž je kartelový
rejstřik veřejný (§ 3, odst. 6, uved zák.).
Má-li býti ú.čelu zákona vyhověno, aby vyly veřejnost a také pří
slušné veřejné orgány pravdivě informovány o závažných okolnostech
kartelové smlouvy, k nimž nutně patří známost smluvců, je nutno, aby
byly ony zápisy dotčených okolností věcně pravdivé a' spolehlivé, tedy
tedy zejména stran smluvclt, aby tato jejich vlastnost vyplývala ihned
spolehlivě a beze vší pochybnosti z kartelové smlouvy. Tornu by tak nebylo, kdyby některý ze smluvclt jednal při uzavření takové smlouvy skrze
zmocněnce a kdyby ten nepředložil zvláštní písemné zll1osnění. Takové
zmocnění jest písemnou součásti kartelové smlouvy a jen tak se vyhovuje předpisům § 2 uved. zák. a jeho účelu s hlediska publicity a evidence kartelové smlouvy.
.
.Marně se dovolatelky snaží odkazem na čl. 317 obch. zák. dovoditi
bezforemnost plné moci se zřením na to, že u kartelové smlouvy šlo o obchodní jednání.
Dovolatelky přehližejí, že se podle § 41 uved. zák. zrušují ustanovení, která odporují kartelovému zákonu. Stanovi-li řečený zákon v § 2,
odst. 1, velícím způsobem za podminku platnosti smlouvy, že musí býti
učiněna písemně nehledíc na to, zda jde o obchod nebo ne, tedy určitou
podobu (formu), a je-li zvláštní písemná plná moc zinocněncova podstatnou součástí kartelové smlouvy, jest samozřejmé, že se tu nelze dovolávati platnosti čl. 317 obch. zák., neboť zákonem stanovená písemnost
lest tu nutnou podmínkou platnosti kartelové smlouvy.
Co se týká dodatečného schválení kartelové smlouvy žalovanou, nezjistily soudy, že ji žalovaná svými oprávněnými orgány písemně
schválila, jak by to bylo nutno hledíc obdobou na zásadu vyslovenou
v rozhodnutí Č. 15133 Sb. n. s. Odvolací soud po této stránce náležitě
dolíčil a vyvrátil tvrzení dovolatelek o dodatečném uznání kartelové
úmluvy žalovanou, opírané o její chování jako členky kartelu, dále se
zřetelem na její podpis o poskytnutí úvěru M. bankou, a vyjednávání a
uzavření pachtovní smlouvy stran cihelny v H., pokud se týče na vystupování jejího procesního zmocněnce Dr. F. v rozhodčím řízení, a dovolatelky se odkazují na příslušné důvody napadeného rozsudku, jež nebyly vyvráceny důvody dovolání.
Neprávem poukazují dovolatelky na rozh. Č. 11'081 a 12'779 Sb. n. s.,
podle nichž lze zvláštní plnou moc uděliti i mlčky konkludentním ·činem,
po případě že I.ze takové zmocnění dodatečně nahraditi dodatečným
schválením, poněvadž v obou případech nešlo o případy, v nichž podle
zvláštního zákona je předepsána pro hlavní jednáni písemná podoba
(forma), a běželo proto o případy skutkově zcela odlíšné.

-

Čís.

17238 -

-

čís.

17238-

160

Nezáleží na tom, že ,právní úřad zapsal do kartelového rejstříku
smlouvu bez písemné plné moci, poněvadž o platnosti smlouvy po hmotněprávní stránce rozhodují výhradně soudy (čl. I uvoz. zák. k c. ř. s.).
Poněvadž v souzeném případě nebyla při uzavření kartelové smlouvy
zachována zákonná náležitost písemné formy smlouvy podle § 2 zák.
Č. 141/1933 Sb. z. a n. v příčině zvláštního zmocnění zástupce žalované
Viktora W., nevznikla pro žalovanou platná a závazná smlouva kartelová a právem nebylo vyhcvěno žalob ní prosbě, jež byla opřena o tuto
smlouvu.
čís.

práva pouze podle § 1116 a) obč. zák. judikatura, které se prvý soud
dovolává, se vztahuje jen na nepřípustnost dílčí výpovědi a hájí zásadu,
že pokud část jednotného nájemního objektu je chráněna ustanovením
zákona na ochranu nájemníku, není dovolena výpověď podle předpisů
§§ 550 a násl. c. ř. s., v souzeném případě však podle uvedených úvah
žádná část objektu ustanovením zákona na ochranu nájemníku neni
chráněna, takže nutno uznati výpověď, která byla dána z celého objektu,
za přípustnou.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek soudu prvé stblice.
Důvody:

17238.

Ochrana nájemniků.
Podle § 6 zák. č. 44/1928 ve znění vyhlášky min. soc. péče č. 62/
1934 Sb. z. a n. přísluší osobám, u nichž jsou splněny podmínky dotče
ného ustanovení ochrana nájemniků i tehdy,. je'li předmětem jednotné
nájemní smlouvy nejen obytná místnost, ale i jiná s ni souvisící místnost
(krám nebo provozovna).
..
(Rozh. ze dne 22. února 1939, Rv I 3109/38.)
Proti soudní výpovědi dané žalobcem jako vnuceným správcem
domu č. p. 230 v P. žalovanému josefu P. z krámu a obytné místnosti
s příslušenstvím v uvedeném domě podal žalovaný námitky, v nichž
uplatňoval mimo jiné i to.' že uvedené místnosti. n~jala A~alie. H., babička žalovaného, zemřela dne 2'8. ledna 1938, jedlllOU najemil! smlouvou sjednanou před rokem 1928, že žalovaný u ní déle než 3 měsíce před
jejím úmrtím žil a vstoupil tudíž do oné nájemní smlo~vY, takže jest p~~
záštitou zákona o ochraně nájemníků. S o udp l' ves t o II ce zruSl1
výpověď. O d vol a c í s o II d uznal výpověď z~ ~činnou. D U vod y:
Amalie H. zemřela dne 25. ledna 1938, tedy za ucmnoslI § 6, odst. 1,
zák. o ochl'. náj. ve znění vyhlášky ministra soc. péče č. 62/1934 Sb. z.
a n. jest tudíž užíti uvedeného z.ákon;lého předpisu na s;lUzený př!p~d•.
Leč předpis upravuje vstup v nájemll1 s.mlo.uvu. ve prosp.ec.h pn~lusil!k~
nájemníkovy rodiny výhradně co do bytu, mk?hv c? do ]lllJ;~h ~1~t~oslI.
Podle druhé věty téhož zákonného ustanovell1, nem-h tu pnslusmku rodiny ve smyslu § 25 uv.ed. zá~:, ne?o jde-li o jiné _m.ístno~ti než byt>,:,
spravuje se přechod prav z najemm smlouvy na .dedlc~ najerr;mkov'y a
poměr mezi dědici a pronajílllate:em .ustanov~nI.m _ prava obcanskeho;
Z prvé věty právě vzpomenuteho predplsu vyplyva, ze § 6, odst. 1, prva
věta neplatí o nájemních smlouvách a objektech smíšených, to jest o provoz~vnách s byty, o nichž platí us!anovení druh~ v~ty pr~é~o odstavce.
(Stejně Crha-Steigerhof-Hronek: Zakon o ochrane naje?Jn~ku, vyd. 19~5,
str. 93.) Nutno uvážiti, že ustanovení § 6, odst; _1, ,rrv.a veta, u~~d. z~k.
je ustanovení výjimečné, které upravuje zvlastm prechod najemmho
práva ex lege, a to práva s určitou 7ákon~ou k~al!fik~cí, kdež~? mi?Jo
případy tímto předpisem výslovně upravene nastava prechod najemmho

1M

§ 6 zák. ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky
min. soc. péče ze dne 24. března 1934,č. 62 Sb. z. a n. ustanovuje výslovně, že po smrtí nájemníkově vstupují v nájemní smlouvu o bytu pří
slušníci jeho rodiny (nehledíc na to, zda jsou i jeho dědici), bydlí-li v jeho
bytě v době jeho smrti alespoň již 3 měsíce, nemajíce vlastního bytu.
Touto slovní úpravou byly odstraněny pochybnosti, které vznikly' v judikatuře co do otázky, zda § 6 se týká též nájmu obchodních místností
(viz rozh. č. 552'8, 10287, 11518 a j. Sb. n. s.).
Otázka, kterak jest postupovatí po nájemníkově smrti, jde-li O jednotnou smlouvu nájemní o bytu a jiných místnostech (byt a provozovna,
která není částí bytu), nebyla řečeným předpisem zákona rozřešena; ani
dovodové zprávy k vládnímu návrhu zákona ú. 32/1934 Sb. z.· a n.
(tisky poslanecké sněmovny Č. 1217, 2488, 2493, tisk senátu č. 1219)
nepodávají k této otázce žádného vysvětleni.
Podle § 7 obč. zák. jest proto hledati výklad, který zákonu a potře
~ám účastníků nejlépe vvhovuje. Po té stránce padá hlavně na váhu
"čel, kterému podle úmyslu zákonodárce měl vzpomenutý předpis zákona
sloužiti. Účelem bylo zajistiti přechod ochrany nájemníků osobám, které
byly se zemřelým nájemníkem zpravidla blízko spřízněné, v příčině
svých životních potřeb na něho odkázané, a nemajíce vlastního bytu sdílely s ním jeho společnou domácnost. Duvody této zákonné ochrany dě
diců, nyní výhradně jen příslušníků rodiny, byly proto rázu rodinného a
hospodářského.

V pochybnosti jest proto vyložiti § 6 zák. o ochl'. náj. zpusobem,
který vyhovuje vytčenému účelu zákona, tudíž ve prospěch účastníka,
kterému chtěl zákon pro nedostatek jeho hospodářské síly poskytnouti
zvláštní ochranu.
Posledním zákonem o ochraně nájemníků (č. 66/1936 Sb. z. a n.)
byla ochrana omezena již jen na byty dvoupokojové a menší byty, na
malé provozovny, na místnosti pronajaté k jiným účelům než bytovým
a výdělečným a na nájemníky s důchodem ne přes 24.000 K nebo
15.000 K; pod zákonnou záštitou jsou tudíž jen vrstvy nájemníku hospodářsky nejslabší, a nebylo by proto sociální, kdyby se tato omezená
ochrana vpochybnostech co do výkladu některého předpisu zákona ještě
zúžovala.
I,
Civilní rozhodnutí XXI.

II

-

Čis.

-

17239 -

čís.

17240 -

162

163

V souzeném případě se předmět jednotné nájemní smlouvy skládá
z krámu a jedné obytné místnosti, takže nemůže býti řeči o tom, že by
obchodní místnost byla hlavní a podstatnou části nájemního předmětu
(viz rozh. č. 10943 Sb. n. s.).
Nutno proto žalovanému, u něhož jsou splněny podmínky § 6 zák.
o ochr. náj., přiznati ochranu nájemníků podle tohoto zákonného ustanovení, třebaže předmětem jednotné nájemní smlouvy nebyla jen obytná
místnost, ale i s ní souvisící obchodní mistnost (krám), když - jak
správně usoudil prvý soud obytná místnost jest dosud pod záštitou
zákona.
Bylo proto dovolání vyhověti.
čís.

17239.

Vyjde-Ii před vydáním odevzdaci listiny najevo nové pozůstalostni
jmění, jest pokračovati v pozůstalostním řizení nehledic na to, že byla
již před !lm uzavřena dědická dohoda.
Nepominutelný dědic není sice oprávněn k návrhu na pokračování
v pozůstalostnlm řízení, avšak jestliže pozůstalostní soud při zjišťování
stavu nově najevo vyšlého jmění rozhodlo návrhu nepominutelného dě
dice na pojetí tohoto jmění do soupisu, jest nepominutelný dědic. účast
níkem řízení (§§ 6, 37 nesp. řiz.).
(Rozh. ze dne 23. února 1939, R I 129'5/38.)
V řízení o pozůstalosti po Frantíšku Š., zemřelém dne 3. ledna 1937,
odkázal p o z Ů s t a los t n í s o u d nepominutelné dědice Josefa š.,
Václava Š. a Františku M. s jejich návrhem, aby byly pojaty do stavu
jmění vklady uložené při smrti zůstavitelově na vkladních knížkách spořitelny města T., na pořad práva. Rek u r sní s o u d na rekurs jmenovaných nepominutelných dědiců vyhověl jejich návrhu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl uvedenému návrhu.

o ů vod y:
Nepominutelní dědici Josef Š., Václav Š. a Františka M. uzavřeli
podle stavu spisů s výhradou vrchnoporučenského schválení se zákonnou dědičkou nezl. Marií Š. narovnání o výši povinného dílu. Ježto
se objevilo nové jmění a odevzdací listina nebyla dosud vydána, takže
pozůstalostní řízení dosud nebylo skončeno, bylo nutno pokračovati
v projednávání pozůstalosti nehledíc na dědickou dohodu již uzavřenou
(srov. rozh. Č. 394 Sb. n. s.). Nepominutelní dědici nebyli sice oprávněni
k návrhu, aby se v projednávání pozůstalosti pokračovalo, neboť jsou
jen oprávněni, aby byli přítomni při soupisu jmění a učinili připomínky
(§ 784 obč. zák.), avšlak konal-li pozllstalostní soud o nově objeveném.
jmění z úřední moci šetření a zamítl-Ii jejich návrh, aby toto nově najevo
vyšlé jmění bylo pojato do soupisu jmění, rozhodlo jejích připomínkách,

a ježto jsou jako nepominutelní dědici zjištěním přesného stavu
na svých právech pnmo dotčeni, jsou v tomto směru účastníky
(§§ 6 a 37 .. zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.).

čís.
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Navrhla-Ii žalovaná strana za rozvodového sporu vyslovení rozvodu
z viny žalující strany, nemůže již podati novou samostatnou žalobu navzájem.
(Rozh. ze dne 24. února 1939, R I 1535/38.)
Srov. rozll.

Č.

9469, 8904, 16937 Sb. n. s.

Proti žalobě navzájem, kterou žalobce podal dne 24. prosince 1937
a kterou se domáhal na žalované rozvodu od stolu a lože z její viny
pro opětovné cizoložství, mimo důvody uplatňované již v rozepři zahájené pod zn. sp. Ck XIV a 930/34, namítla žalovaná, že hledíc na to, že
byla jíž zmíněná rozepře, v které žaluje žalovaná žalobce skončena a
vydán rozsudek, aže byla pak věc odkázána znovu do prvé stolice k doplnění řízení, není žaloba navzájem přípustná, a mimo to, že projednávání rozepře brání skutečnost, že o témže předmětu byla již rozepře
zahájena, ježto v rozepři Ck XIVa 930/34 navrhl žalobce a vznesl proto
týž nárok, kterého se domáhá žalobou, o niž tu jde. S o udp r v é
s t o I i ce odmítl žalobu navzájem. O ů vod y: Jest zjištěno, že rozsudkem ze dne 17. prosince 1936, č. j. Ck XIVa 930/34-35, bylo manželství sporujících se stran rozvedeno od stolu a lože z viny nynějšího
, žalobce, kterýžto rozsudek na jeho odvolání byl usnesením odvolacího
soudu ze dne 26. června 1937, č. j. Ck XIV a 930-61, zrušen a věc vrácena prvému soudu s tím, aby o ní dále jednal a znova rozhodl, dále že
po novém projednání byla tato rozepře skončena dne 16. února 1938 a
vydán rozsudek ze dne 16. února 1938, č. j. Ck XIVa 930/34-73, jímž
bylo manželství rozvedeno od stolu a lože bez viny nynějšího žalobce.
Podle § 233, odst. 2 c. ř. s. může žalovaný po zahájení rozepře, když
jsou tu ostatní zákonné podmínky pro soudu žaloby navzájem, u soudu
žalobního podati žalobu navzájem, dokud není skončeno ústní jednání
v prvé stolicí. Jak jest zjištěno, byla žaloba navzájem podána dávno po
skončení .iednání v rozepři Ck XIV a 930/34, takže žaloba navzájem
~znesená žalobcem není přípustná. Pokud snad by bylo lze namítnouti,
ze r~.lZsudek byl zrušen a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí,
nem tato okolnost pro podání žaloby navzájem rozhodující hledíc na
usta~ovení § 496, odst.. 2, c. ř. s., podle kterého se má řízení před pro~;sll1m soudme omeZIli pouze na nároky a návrhy, jež zůstaly: nevynzenya pak na ty části řízení a rozsudku prvého soudu, které jsou vadou
dotčeny. Nemůže proto býti podána žaloba navzájem, když již jednou
bylo řízení o prvé žalobě skončeno. Musil tudíž soud podle § 233 c. ř. s.
II'
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žalobcovu žalobu navzájem odmítnoutí. Rek u r sní s o u d uložil
prvému soudu, aby nehledě k důvodu, pro který žalobu navzájem odmítl,
dále ve věci podle zákona jednaL a znova rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice.
D

ů

vod y:

Rekursní soud napadeným usnesením podle doslovu sice rozsudek
usnesení prvého soudu zrušil, vráti v mu spor s příkazem, aby
k důvodu, pro který žalobu navzájem odmítl, ve věci dále po
zákonu jednal a znovu rozhodl, ve skutečnosti však změnil žalobu navzájem odmítající rozsudek, správně usnesení prvého soudu, který nemá
již jednati a znovu rozhodnouti o otázce přIpustnostižaloby navzájem,
nýbrž jednati o ní věcně.
Nelze tu tudíž užíti předpisu druhého odstavce § 527 c. ř. s. a dovolací rekurs je přípustný, třebas nebvla zrušovacímu usnesení vyhrazena
právní moc. Není však oprávněn.
Podle předpisu § 2 nař. min. spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897,
Č. 283 ř. z., upravujícího řízeni ve sporných věcech manželských, jest
s návrhem žalovaného manžela, učiněným' za sporu rozvodového na vyslovení rozvodu manželství z viny druhého, žalujíciho manžela, naložiti
j a k o s e ž a lob o u. Možno proto k dalšímu odůvodnění onoho návrhu jako žaloby, kterou jest podle její právní povahy posuzovati jako
žalobu navzájem (§ 96 j. n., § 233, odst. 2, c. ř. s., srov. č. 904, 9469
a 16937 Sb. n. s.), - když k výroku o vině té neb oné strany v řízení
rozvodovém musí soud podle ustanovení § 12 dvor. dekretu ze dne
23. srpna 1819, Č. 1595 Sb. z. a n. a § 6 uved. min. nař. rozhodnoutí
z úřadu, a to na podkladě výsledku celého jednání a, dokazování - ,
přednášeti ve smyslu § 179, odst. 1, § 180. odst. 2 a § 193, odst. 1 a 2,
c. ř. s. až do konce úistniho jednání nová, k předmětu totoho jednání,
t. j. objasnění viny té neb oné ze sporných stran na rozvodu se vztahující skutková tvrzení a průvodní prostředky.
Z toho plyne, že byl-Ii za sporu rozvodového učiněn žalovanou stranou návrh na vyslovení rozvodu z viny žalující, jeví se žalovanou stranou
učiněné podání další nové samostatné žaloby navzájem s hlediska zahájeného již sporu nepřípustným.
Právem tudíž odmítl prvý soud jako nepřípustnou novou samostatnou
žalobu navzájem, podanou před konečným rozhodnutím sporu v prvé
sto líci žalovaným, který před tím již v žalobní odpovědi navrhoval vyslovení rozvodu z víny žalující manželky, třebas tak učinil prvý soud
z jiných důvodů.
Dovolacímu rekursu žalobkyně bylo proto přiznati úspěch.
správně
nehledě
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Nekalá soutěž (zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.).
Pokud v ustanovení dodávkových smluv o zřízení domovních přlpojek
elektrárnou a o výhradě vlastnictví k nim a v tom, že elektrárna trvala
na tomto ustanovení jako na podmínce pro připojení smluvníka na ven-

kovní elektrické vedení, nelze spatřovati ani zneužití výsadního postavení
elektrárny na újmu soutěžitelů, zejména soukromých instalatérů, ani šikánu podle § 1295, odst. 2, obč. zák., jež by odporovala dobrým mravům
soutěže podle § 1 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.
Při posouzení této otázky jest přihlížeti ke všem okolnostem jednotlivého případu a k tomu, co elektrárna k vysvětleni postupu uvádí.
Nejde na vrub elektrárny, že odběratelé elektrického proudu vyvozují
z uvedeného ustanovení dodávkových smluv nepříznivý závěr co do
schopnosti a způsobilosti soukromých instalatérů.
(Rozh. ze dne 2'4. února 1939, Rv II 324/38.)
SroV. rozh.

Č.

11742 Sb. n. s.

Žalovaná protokolovaná akciová společnost, jejímž účelem podle
stanov jest zřizovati a provozovati všeužitečné elektrárenské podniky podle § 4 zák. ze dne 23. července 1919, Č. 438 Sb. z. a n. a jež
podléhá jako všeužítečný elektrárenský podnik předpisům vlád. nař.
ze dne 25. října 1920, Č. 612 Sb. z. a n., jímž se provádí řečený zákon
o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, zejména i předpisy
§ 2 uved. vlád. nař., který stanoví, že prohlásí-Ii minísterstvo veřejných
prací podnik za všeužitečný, vyměří mu výměrem práva a povinnosti,
zejména podč. 8: trpěti, aby soukromé instalace, jež se připojují na vedení všeužitečného podniku, směl prováděti každý k tomu oprávněný
živnostník neb závod, bez újmy práv nabytých - , odmítla připojiti na
své venkovní hlavní vedení přípojku provedenou žalobcem, koncesovaným elektrotechnikem, u Františka K., rolníka v P., kde žalovaná
provedla elek!risaci, a to ne snad z důvodů technických, ale výhradně
proto, že podle svých připojovacích a zadávacích podmínek provádí domovní přípOjky sama, což také Františku K. oznámila s tím, že ho zapojí
na své venkovní vedení jen tehdy, dá-Ii sí přípojku zhotoviti od ní, kdežto
že přípojka žalobcem zhotovená zůstane nepoužita. František K. dal si
pak skutečně přípojku od žalované zhotoviti a žalovaná ho teprve potom
na své vedení zapojila, přes to, že před tím zadal žalobci zařízení motorového vedení od venkovního vedení až po stodolu s dodáním stupačky
a skříně s počitadlem, počítaje v to uzemnění mimo zapojení na sloupě
za účtovanou částku 271 Kč a že žalobce tyto instalační práce řádně
provedl, zejména pořídil přípojky a ohlásil to řádně příslušné okresní
správě. Tvrdě, že žalova'ná předložila Františku K. a že předkládá i všem
svým konsumentům písemné podmínky o dodávce elektrického proudu,
v nichž pod A) odst. 7 uved. podmínek jest ustanoveno, že přípojka
jest vlastnictvím Z. elektráren, které ji svým normalisovaným materiálem
zřizují, domáhá se žalobce, aby bylo uznáno právem, že žalovaná je
povinna 1. zdržeti se jakéhokoliv jednání, jímz, zejména výhradou vlastního provádění celých domovních připojek až k elektroměru neb omezovači, a tudiž i uvnitř budov soukromých ve svých podmínkách pro
dodávku a odběr elektřiny, odpíráním připojení na svá elektrická vedení
znění
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a tí~n J ?dpráním dodávky proudu,. nytí .odběratele elektrické energie jí
vyrabene k tomu, aby Sl dah provadel1 Instalace, zejména domovní pří
pojky. i st~pačk~ uvnitř b~dov výhrad~ě stranou žalovanou, 2. vypustiti
ze svych plsemnych ~odmInek pro d~davku a odběr elektřiny ustanovení,
odsazene pod "A Vseobecne podmmky«, podle něhož přípojky které
žalovaná strana označuje tamtéž jako část vedení od sitě až k ~lektro
měru nebo o~ezovači,. ~edy i ~vnitř ~u~ov so~kromých, zřizuje svým
normahsovanym matenalem vyhradne zalovana, 3. nahraditi žalobci
škodu 20.0?? Kč s přís!. žalovan,á .namítla mimo jiné, že domovni pří
pOJky, .o nez Jde, JSou vlastmctvI zalované společnosti, která je svým
~o:mahsovaným materiálem zřizuje vlastním nákladem, opravuje a udrzUJ~i ?dběrat~1 po~ze přispív~ částečně na .~držovací náklady; jestliže
tUdIZ zalov.a~a trva na tom, ze tuto svou pnpojk~,. tvořící součást její
rozvodne sIk, sama Sl provede a provedem nezada Jiným podnikatelům
nemajícfm žádného nároku na zadání stavby této přípoky, nemůže býti
proto napadána pro nekalou soutěž; žalobce neprávem se odvolává na
ustanovení § 2 vlád. nař. Č. 612/1920 Sb. z. a n., stanovící pod Č. 8,
že žalovaná jako všeužitečný j:odnik má trpěti, aby soukromé instalace,
~.teré se připojují na její vedení, směl prováděti každý k tomu oprávněný
zIvnostník nebo závod;. přípojky, o které jde, nejsou žádnými soukromými
Instalacemi, nýbrž jsou součástí její sekundérní sítě a jsou stejně jako
síť jejim vlastnictvím, které stejně jako přípojku udržuje ve stavu provozu schopném vlastním nákladem, stejně jako celou sekundérni síť'
poukazuje na normy ESč. 32 a) (normy Eletrotechnického SVazu čs!.):
kde v odst. 4.je definována přípojka jako součást vlastnictví podniku
a jako část odbočky od uličního vedení k odběrateli, a to až k počitadlu
počitadlo samo i pojistky před ním v to počítajíc, u velkých zařízeni
část až za hlavní zaplombovanou pojistku v budově; podnik přípojku
zřídí a udržuje a odběratel na ni přispivá podle zvláštních podmínek
podník~; avšak již z důvodu technických a provozních je naprosto nutno,
aby cele elektrovodné zařízení až k onomu místu, kde se efektuje prodej
proudu a kde se odebraná energie naměří, tedy až k počitadlu, bylo pod
její kontrolou, což je možné jen tenkráte, je-li přípojka jejím vlastnictvím; podmínky dodávky a odběru elektřiny nízkého napětí, jak je před
kládá žalovaná svým konsumentům a zejména také obcím, neodporují
nikterak výnosu ministerstva veřejných prací a byly ostatně také vydány
v časopise »Elektris«, takže jsou i žalobci známy; co do rozporu, co
třeba rozuměti instalací soukromou il přívodnou sítí a! jejími součást
kami, poukazuje na odstavec 5 normy ESč. 32 a), kde je výslovně stanoveno, že rozvodné zařízení za elektroměrem neb hlavní zaplombovanou pojistkou jest vlastnictvím odběratele, který jeho provedení neb
rozšíření může zadati kterémukoliv úředně oprávněnému elektrotechnickému závodu; to, co jest před elektroměrem, tedy i domovní přípojka,
není soukromou instalací, stejně také deska i s počitadlem, nýbrž součástí rozvodné sítě. Tomu výkladu neodporuje ani ustanovení odst. 8,
§ 2 vlád. nař. č. 612/1920 Sb. z. a n.; ony podmínky byly známy jak
žalobci, tak i Františku K., který vlastnoručně podepsal přihlás!ku na
odběr svtěelného proudu a na této přihlášce jsou také veškeré podmínky
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dodávky elektrické. energie uvedeny; ostatně také obec P. znala všechny
tyto podmínky, když s ní byla elektrisace obce dojednána; ježto tudíž
František K. nedodržel zadávacích podmínek, odepřela ho žalovaná zapojiti na svou rozvodnou síť a žalobce uvědomila dopisem, že Františka
K. ,apojí jen tehdy, když si přípojku nechá zhotoviti od ní a tomu pak
František K. vyhově!. Zalobu zamítly s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
n e j v y Š š í s o u d z těchto
vod ů:
Věc jest posouditi výhradně s hlediska předpisů zákona proti nekalé
soutěži a zkoumati, zda se žalovaná pozastaveným jednáním dostala
do sporu s dobrými mravy soutěže a zda tímto jednáním mohou býti
poškozeni soutěžitelé, jimiž JSOLl v souzeném případě soukromí instalatéři, k nimž náleží také žalobce.
Nekalé jednáni žalované spatřuje žalobce v tom, že žalovaná před
kládá svým spotřebitelům (konsumentům) písemné podmínky o dodávce
proudu, v nichž pod A, 7. odst. shora, jest uvedeno: »Přípojka jest
vlastnictvím Z. elektráren, které ji svým normalisovaným materiálem
zřizují«, dále že žalovaná trvá na tom, aby byla uvedená podmínka
splněna, a že zejména v případě Františka F., u něhož žalobce provedl
zařízení motorového vedení až po stodolu s dodávkou stupačky a skříně
s počitadlem mimo zapojeni na sloupu, žalovaná odepřela připojiti toto
zařízeni na své venkovní hlavní vedení, dovolávajíc se zadávacích podmínek, a že byb ochotna k připojení jediné tehdy, jestliže si dá přípojku
zhotoviti od ní, a že ho pak skutečně na své vedení zapojila, když oné
podmínce \'yhověl. žalobce se domáhá toho, aby jednak bylo žalované
uloženo vypustiti z dodávkových podmínek ustanovení, podle něhož
přípojky, které žalovaná označuje tam jako část vedení od sítě až k elek,troměru neb omezovači tudíž uvnitř budov soukromých - zřizuje
svým normalisovaným materiálem výhradně žalovaná; dále aby se žalovaná zdržela jakéhokoliv jednání, jímž nutí odběratele elektrické
energie jí vyráběné k tomu, aby si dali prováděti soukromé instalace,
zejména domovní přípojky a stupačky uvnitř budov výhradně žalovanou. Při tom příkladmo uvádí v petitu jako případy takového jednání
výhradu vlastního provádění celých domovních přípojek až k elektroměru neb omezovači a tudíž i uvnitř budov soukromých, dále odepírání
zapojení na elektrické vedení a tím také odběru elektřiny.
Žalobce míní, že shora výlíčeným způsobem žalovaná zneužívá
svého postavení držitelky faktického monopolu v dodávání elektrického
proudu ve své oblasti, nutíc odběratele, aby si dali soukromé instalace
provésti od ní, chtějí-li vůbec dos<ihnouti zapojení na její venkovní elektrické vedení, a to za cenu jí diktovanou, aby tak rozhojnifi její zisk.
Tímto jednáním prý žalovaná nejen ohrozila žalobce, nýbrž ho také
skutečně poškodila, protože prý odběratelé za těch okolností odmítali
zadati instalatérské práce žalobci, prohlašujice, že jeho práce nejsou
patrně řádně provedeny, když je žalovaná odpírá převzít, ačkoliv jeho
práce byly technicky bezvadné a byly proveden~ řádně podle ob jednávky a podle předpisů ESč. k úplné spokojenosti objednatelově.
d
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případě lze poukázati k důvodům uvedeným v rozhodsoudu, uveřejněném pod čís. 11742 Sb. n. S., z nichž lze
.nebylo ~ sc:uhlasu s dobrými mravy soutěže, kdyby žalovana Jako majltelka vseuzltečného podniku skutečně zneužívala svého
postavení jako elektrár~a na úkor soutěžitelů, jmenovitě soukromých
podmkatelu lllstalaterskych; kdyby tomu tak bylo, nešlo by již o soutěž
tohko nepoho~lnou ': tíživou, nýbrž právě o s,outě~ nekalou. Pujde tedy
I v souzene ve Cl opet Jen o to, zda skutečne o zalované říci s plnou
bezpečností, že svými podmínkami a tím, že na nich trvala, skutečn&
zne~ži!a svého mimořád~~:<,. 0ostav~ni na úkor soutěžitelů. Při posouzem teto otazky nutno pnhl,zeÍl k vsem okolnostem souzeného případu
a zejména také k tomu, co uvádí žalovaná k vysvětlení svého postupu
vůbec a Jmenovitě k postupu v případě Františka K., který byl přímým
popudem k zahájení souzeného sporu. Lze souhlasiti se žalobcem že
by s hlediska zákona proti nekalé soutěži nemusilo býti právě rozh~du
jící, zda žalovaná byla oprávněna odepříti zapojení s hlediska předpisu
§ 2 Č. 8 vlád. nař. Č. 612/1920 Sb. z. a n. proto, že ono zavedení pří
pájky až k počitadlu nelze uznati za instalaci soukromou, nýbrž za součást jejího vedení. Neboť i přes to mohlo by za jistých okolností odporovati dobrým mravům soutěže, kdyby žalovaná na podmínkách
smlouvy v tom směru trvala, kdyby totiž učinila tak zřejmě z důvodu
zcela malicherných a na škodu soutěžitelů, takže by její jednání bylo
lze posouditi jako šikánu ve smyslu § 1295, odst. 2, obč. zák. a jako jednání e jež:by nebylo ani v souhlasu s dobrými mravy soutěže, jak je má
na zretel! § 1 zák. proti nekalé soutěži, čili kdyby také v souzeném pří
padě nešlo ve skutečnosti o nic jiného, než právě zase jenom o zneužítí
výsadniho postavení žalované.
!,osuzuje-li se věc s toho hlediska, nelze však uznati, že v souzené
věCI skutečně jde na straně žalované o nějaké zneužití výsadního postavení Jako elektrárny. Ze skutkových okolností, které žalobce k doložení
opačného svého názoru uvádí, nelze tak zcela bezpečně a jednoznačně
usoudití. Především jest v této souvislosti poukázati k žalobnímu petitu, který je v podstatě širší než jednání v žalobě pozastavené; vychází
se v něm z toho, jakoby žalovaná nutila odběratele k tomu, aby si dali
od ní prováděti soukromé instalace, což by samo o sobě mohlo vésti
k domněnce, že si chce žalovaná vyhraditi nekalým způsobem na úkor
soutěžitelú soukromé instalace vůbec, tedy v širší míře, než jak vyplývá
ze znění podmínek, kde se mluví pouze o přípojce, COž se - ovšem jen
speciální případ - projevuje i v žalobní prosbě. V souzeném připadě
nejde o nějaké soukromé instalace, u nichž by o této jejich povaze nebylo ani vi'rbec a ani. mezi stranami pochybnosti, nýbrž jde pouze o to,
že si žalovaná klade za podmínku smlouvy zříditi přípojku svým normalisovaným materiálem, kteTá má býti jejím vlastnictvím. Není sporu
o tom, že tu jde toliko o vedení až k počitadlu a o počitadlo, když stupačky nepadají tu hrubě ani na váhu. O vlastní soukromé instalaci, ať
uvnitř budovy nebo mimo ni, tu. nejde. Netřeba zde tedy řešiti ani
otázku, o niž šlo v drážďanském případu, publikovaném u Rosenthala,
k němuž poukazoval žalobce, kde totiž skutečně šlo o to, že všeužit~čný
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podnik elektrárenský chtěl svými podminkami strhnouti na sebe také
ony soukromé instalace a chtěl tak ze soutěže vyloučiti soutěžitele kteří
byli právě odkázá.ni jen na takové práce. O nic takového v sduzené
věci nejde, a to ani co do rozsahu ani co do povahy příslušných prací,
jež si žalovaná. vyhrazovala.
Není pochybnosl! o tom, že si žalovaná jako smluvkyně dodávkových smluv mohla učiniti ve smlouvě různé výhrady, jež by se mohly
dotknouti i zájmů soutěžitelů, tak na přiklad již při určeni odběrných
cen, stanovení určitých poplatků nebo požadování hotovostí jako kauce
a j., kde by tyto podmínky, jakož i z nich vysvítající výhodnost nebo
nevýhodnost odběrných Cen mohly nepřímo pusobiti také na rozmnožení
počtu odběratelů a tím nepřímo též na možnost výdělku soutěžitelů. Taková smluvní ustanovení nebylo by možno všeobecně uznati za nedovolená snad s hlediska dobrých mravů soutěže a o sobě nelze tedy uznati
za nedovolenou ani onu smluvní výhradu o přípoice. Žalovaná se dovolává toho, že je k uvedené výhradě oprávněna podle řečeného již ustanovení § 2 Č. 8 vl. nař. Č. 612/1920 Sb. z. a n., a že v řízení, které bylo
k žalobcově stížnosti zavedeno II příslušného správního úřadu, bylo její
stanovisko uznáno za správné. Mimo to vš'ak se k odůvodněni svého
stanoviska stran výhrady o připoj ce dovolává okolností a duvodu velice
podstatných po stránce technické a provozní, jak je o tom pojednáno ve
skutkovém ději rozsudku procesního soudu. Ony důvody nelze beze
všeho nechati bez povšimnutí nebo je odmítnouti jako zcela bezvýznamné. Žalovaná tu vyvrátila zejména i žalobcovo tvrzení, jako by odběratelUm diktovala nepřiměřeně vysoké ceny a jako by jednala jen
k svému obohacení nebo k obohacení svých vedoucích úředniku, z če
hož žalobce dovozoval nekalost jejího jednání a k čemuž se však v dovolání již nevrací. Ba vyložila také, jak se věc měla v případě Fran, tiška K., kde jak onoho odběratele, tak žalobce samého upozornila na
své zásadní stanovisko a kde pak skutečně vyvodila dus ledky z jednání
odběratele, když ani on ani žalobce na jeji upozornění od svého stanoviska neustoupili a když potom nezbývalo než učiniti věc předmětem
soudního ř.ízení a rozhodnutí. Za těch okolností nemůže žalobce dovozovati nic ve svůj prospěch ani z toho, že žalovaná v souzeném pří
padě odepřela zapojeni, ačkoliv již přípojka žalobcem zařizená byla
hotova.
Jestliže však tu neni zneužití výsadni po sice žalované elektrárny a
tedy žádné šikány na její straně ani co .do obsahu podmínek o přípojce,
ani co do dllsledků, které z nich žalovaná vyvodila, není žalobní prosba
oprávněna. Zjištěné skutečnosti neposkytují postačujícího podkladu
pro závěr, že se žalovaná trvajíc na svém právu dopustila jednáni, které
bylo způsobilé poškoditi soutěžitele. Nemohlo by jíti na její vrub, kdyby
si snad odběratelé význam stanoviska žalované co do schopností nebo
způsobilosti žalobcovy vykládali tak, jak to uvádí žalobce, že by totiž
odmítali nabídky jeho práce proto, že snad podle jejich názoru nemohly
býti řádně provedeny, když je žalovaná odpírala zapojit na vedení. Že
si to odběratelé skutečně tak vykládali a že tak činili duvodně, nebylo
ovšem dokázáno.
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P~u~e to, .že snad n~které jiné elektrárny postupují jinak, není rozhoduj1cl v otazce, zda zalovaná svého postaveni zneužívá trvá-li ze
~vých d?vodů _~a svých podmínká~h._ r-:erozhoduje ani to, zda a proč si
zalovana opatnla konceSI k provadem soukromých instalací, dále jak
ty nebo Jmé otázky byly ve správním řízení posouzeny příslušnými
úřady správními. Nejde tu ovšem ani o zájmy odběratelů kteří by své
zájmy mohli uplatniti sami příslušnou cestou.
'

Návrh na vyslovení zmatečností byl učiněn ministerstvem spravedlností, tudíž nejvyšším správním úřadem tuzemským, do jehož oboru
tato věc náleží.
Jsou tedy splněn:>: všechny zákonné předpoklady pro použítí ustanovtní § 42, odst. 2, ]. n.
čís.

čís.
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K § 42 j. n.
Prohlášení řízení za zmatečné k návrhu ministerstva spravedlnosti
(§ 42, odst. 2, j. n.), ježto tuzemský soud rozhodl, že dítě, jež jest polským státním příslušníkem, není manželského původu (čl. 9 úmluvy
mezi republikou československou a Polskou č. 5/1926 'Sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 24. února 1909, N II 18/39.)
Srov. rozh.

č.

9489 Sb. n. s.

Krajský soud v M. O. uznal pravoplatným rozsudkem, že nezletilá
Anna Helena S., narozená 3. května 192'5, zapsaná do matriky řím. kat.
farního úřadu v S. O. (v Č.-S. republice) pod jménem Anna Helena S.,
není manželskou dcerou Josefa S., že žalovaný je povinen to uznati a
svoliti k tomu, aby příslušný zápis v matrice narozených u farního úřadu
řím. kal. v S. O. byl opraven. Jak bylo dodatečně výšetřeno, byla ne zL
Anna Helena S. podle zprávy polského konsulátu v M. O. ze dne 8. čer
vence 1938 polskou státní příslušnicí.
N e j v y Š š í s o u d vyslovil k návrhu ministerstva spravedlnosti
zmatečf'!Í řízení.
.
Důvody:

. Podle čl. 9 Č. I smlou;,y mezi čes~oslovenskou republikou a repubIrkou Polskou ze dne 6. brezna 192'5 (c. 5 z r. 1926 Sb. z. a n.) náležejí
spory o manželský původ dítěte před úřady onoho ze smluvních států,
jehož dítě je státním příslušníkem.
Nesmějí proto česko-slovenské soudy rozhodovati za účinnosti uvedené smlouvy o manželském původu dítěte, které· jest polským státním
příslušníkem (srovnej plenární rozhodnutí Č. 9489 Sb. n. s. v důvodech).

Krajský soud v M. O. provedl tudíž řízení v právní věci, která jest
tuzemskému soudnictví a pro kterou byl nezhojitelně nepřísluný.
Tafo vada vyšla najevo teprve po pravoplatně skončeném řízení a
není tu v příčině důvodu zmatečnosti řádné závazné rozhodnutí, jež by
překáželo výroku podle § 42, odst. 2, j. n.
odňata

17243.

Lékárny (zák. č. 5/1907 ř. z.).
Platnost převodu lékárny (lékárenského podniku) právním jednánún
mezi živými na jinou osobu, trvá-li lél<árna 5 let (§ 16 dotč. zák.).
Předběžná smlouva o prodeji lékárenského podniku po uplynuti
lhůty· pětiletého trváni lékárny je platná, neslouží-li k obejiti ustanoveni
§ 16 doté. zák.
1}mrtí prodávajícího za SpOrtl nemá vliv na jeho obligační závazek
k převedení lékárenského podníku, nelze však již vyhověti žalobě domáhající se odsouzeni prodávajícího, aby se vzdal lékárenské koncese.
(Rozh. ze dne 28. února 1939, Rv 2578/38.)
Srovn. Sb. n. s.

č.

15884.

Žalo van}' propachtoval žalobci smlouvou z 10. záři 1934 svou lékárnu na dobu pěti let, a (o od 15. října 1934 do 15. října 1939, za roční
nájemné 33.000 Kč. Zároveň mu odevzdal zařízení lékárny a všechno
zboží podle zvláštního seznamu. Propachtováni lékárny bylo oznámeno
,příslušnému dozorčímu úřadu a žalobce byl iako pachtýř a odpovědní'
správce lékárenské koncese oním úřadem schváhn. Dále se žalovaný
téhož dne zavázal, že dne 6. srpna 1937, nejpozději však dne 30. srpna
1937, prodá žalobci řečenou lékárnu se zařizením a zásobami, jak je
žalobce podle zvláštního seznamu připojeného k pachtovní smlouvě pře
vzal, a to za trhovou cerlu 1,050.0,00 Kč, že podepíše veškeré listíny
kterými se vzdává koncese pod podmínkou, že bude udělena žalobci:
dále že účinnost trhové smlouvy nastane pod podmínkou a okamžikem,
kdy bude blobci koncese pro lékárnu udělena, že tímto dnem bude
splatná ~vedená"trhová .ceon~, která bude ':,aplacena ta~, že se na kupní
cenu ZllctU]e srazkou zapuJcka 500.00G Ke, poskytnuta žalobcem žalovanému, jeho manželce Vlastě F., Juliu F. a Vlastě F. mladší, že zbytek
kupní ceny ,550.0,00 Kč doplatí žalobce žalovanému tím způsobem, že
mu odevzda počet akCIí Národní banky československé, odpovídající
dotčené části při středním kurse těchto akcií na pražské burse dne
L ~ervence 1935, dále že lékárna bude žalobci odevzdána bez iakých_
kohv dluhů, že žalovaný odevzdá žalobci s lékárnou též prohlášeni maJl:~le domu č. p. 753 v P., že souhlasí s tím, aby žalobce vstoupil do
na]emní smlouvy, že pro případ úmrtí žalovaného se jeho manžel\<a
Vlasta F. zavázala provésti jako vdova kupní smlouvu podle předcho-
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zích ustanovení do dvou měsíců po dni úmrtí žalovaného a že se žalovaný zavázal za sebe i za své právní- nástupce, že neučiní nic, čím by

mohlo býti zmařeno provedení sjednaného bUdoucího převodu, zejména
že nebude nijak nakládati s koncesí, že ji na jinou osobu nepřevede,
nikomu ji nepropůjčí a že nezřídí žádných práv pro třetí osoby, jimiž
by mohla býti koncese zatížena, že se koncese nevzdá a že se postará
v každém směru o řádný a nerušený chod lékárny v dosavadním stanoviš!ti až do definitivního přechodu lékárny na žalobce, že veškeré poplatky z této smlouvy, jakož i poplatky a daň z obratu budoucí smlouvy
zaplatí žalovaný sám, a že se vzdal práva odporovati smlouvě, jakož
i budoucí kupní smlouvě pro zkrácení nad polovici kupní ceny. Když
pak žalobce požádal žalovaného o přípravu realisace smlouvy ze dne
1'0. září 1934 o budoucím prodeji jeho lékárny, odpověděl žalovaný, že
řečenou smlouvu považulť za nezákonnou, ježto v době jejího ujednáni
neexistovala ještě lékárna 5 let. Trvdě, že dotčená smlouva ze dne 1'0.
září 1934 jest úmluvou o budoucí trhové smlouvě, která má všechny
zákonem' předepsané náležitosti, domáhá se žalobce na žalovaném
splnění obligačního záva;cku, který převzal dne 10. září 1934, žádaje,
",by byl žalovaný uznán povinným 1. prodejem odstoupiti žalobci svou
lékárnu se zařízením a zásobami, jak je žalobce již převzal, za
1,'05'0.000 Kč splatných po udělení lékárenské koncese pro tuto lékárnu
žalobci pod podmínkou, že koncese lékárnická pro tuto lékárnu bude
skutečně žalobci udělena, a s tím, že srážkou na kupni cenu se zúčtuje
zápůjčka 500.000 Kč poskytnutá žalobcem žalovanému, Vlastě F. starší,
Juliu F. a Vlastě F. mladší a že zbytek kupní cenv 55,0.00'0 Kč bude
doplacen tím způsobem, že bude žalovanému odevzdán počet akcií Národní banky, odpovídající této částce při středním kursu uvedených
",kcií na pražské burse dne 1. července 1935, 2. vydati žalobci prohlášení, že, se vzdává lékárenské koncese jemu udělené pro případ, že
koncese lekárenská pro provoz této lékárny bude udělena žalobci.
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto d ů
vod ů: Soud prvé stolice správně rozpoznal, že nejde o převod koncese
ani o její prodej, nýbrž o úmluvu o převodu lékárnického podniku, který
se strany žalobcovy předpokládá samostatnou koncesi a vychází z dosavadni koncese žalovaného. Správní úřad rozhoduje pouze o udělení
koncese, proti vzdání se koncese již udělené však nemůže žalovanému
brániti. Výkon práva ovšem přináší s sebou i povinnosti koncesionářů,
nemůže býti námitek proti tomu, aby se oprávněný práva svého vzdal.
To plyne ostatně i z § 15 zák. č. 5/1907 ř. z. Odvolání polemisuje
vlastně jen s názorem právním vysloveným v napadeném rozsudku
brojí tudíž proti právnímu posouzení věci. K tomu nutno předevší~
uvésti, že se žalobce nedomáhá vydáni koupené lékárny, nýbrž domáhá
se výroku, že jest žalovaný povinen lékárnu prodejcm odstoupiti; tedy
prodati, jak se k tomu žalovaný zavázal. Že byla st",novena výjimka,
že žalobce dostane koncesi, nemá s dospělosti smluvního nároku nic
společného. S námitkou předčasnosti žaloby se prvý soud právně vypořádal. Odvolatelovo tvrzení, že šlo vlastně o obejití zákazu podle § 15
uved. zák., že šlo o skrytý prodej a převzetí lékárny před uplynutím

pěti. let, byl? vyvr~ce~o .zjiště,ním, že s žalovaný,;, btla sjednána úmluva,
že zalovany proda lekarnu zalobcl po uplynuli peti let, do kdy totiž
lékárna bez zákona prodána býti nesměla, že se zavázal prodati žalobci
lékárnu v srpnu 1937 za určitou cenu se zařízením a zásobami a že pak
PO?ríše ~eškeré lis!in~,)imiž se kon;ese vzdává tak, aby byla koncese
udelena zalobcl, a ze ucmnost trhove smlouvy nastane, až bude pro lékárnu udělena koncese žalobci. Soud prvé stolice zdůraznil i onu důle
žitou okolnost, že strany si byly vědomy zákazu prodeje nové lékárny
před uplynutím pěti let a že právě z toho důvodu stanovily lhůtu po
uplynutí pětileté doby. Obejití zákazu nebo snaha krýti onou úmluvou
kupní smlouvu nebylo podle zjištění možné. Dr. O. výslovně upozornil
žalobce, že oním ujednáním lékárnu nekupuje, a koupiti tehdy ani nemohl. Nebylo tu tudíž při sjednání pacta de contrahendo postranního
úmyslu, jak za to má odvolatel. Dále namítá odvolání, že i kdyby šlo
o skutečně platné pactum de contrahendo, že se poměry od té doby
změnily, a že proto není smlouvou vázán, když žalovaný zemřel, splnění
smlouvy je nemožné, že právo provozu lékárny smrti žalovaného zaniklo a že vdova má právo ze zákona a že není žalována. Ale i po této
stránce procesní soud výstižně vyvrátil uvedenou námitku. Nerozhoduje,
že žalovaný za sporu zemřel, neboť vykonatelný rozsudek nahradí souhlas (§ 367 ex. ř.) odpíraný žalovaným nebo jeho pozůstalostí resp. jeho
universálními nástupci. Byla tudíž věc i po právní stránce správně posouzena.
Ne j vy šš' í s o u d nevyhověl dovolání co do části pod 1. uvedené, kdežto co do části pod 2. uvedené žalobu zamítl.

D(lvody:
Po právní stránce nižší soudy správně dovodily, že tu šlo o smlouvu
která má veškeré zákonné znaky úmluvy o budoucí smlouvě ve smysl~
~ 936 obč. zák., a také podle zjištěných skutečností vyložily, že řečená
umluva nebyla určena k obejití zákonných předpisů § 16 zák. č. 5/1907
ř. z., a že tudíž neni neplatná nicotná. Názor nižších soudů dovolací
~oud sc,h,valuje a nepokládá proto z3' oprávněnou dovolatelovu výtku,
z,: tu be:;el;, o smlouvu ,111co!no;, a ze tehdy vlastně šlo již o zakrytý
prevod lekarny bezprostredl1I pred unlynutím zákonného pětiletí trvání
lékárny.
'
Souzený případ se týká koncesované lékárny ve smyslu § 9 uved.
zák. Zákon :ozlišuje mezi koncesí, nutnou k provozu lékárny, a lékárnou
s~n:ou J~~~zto podl11kem p,ro:ozovaným podle koncese, t. j. souhrnem
vecI patnclch k provozu lekarny a s ním souvisících.
Převod koncese jako ryze osobního, veřejnoprávního oprávnění zák~n, nedovoluje ',(§. 12 téhož zák.), kdežto převod lékárny právním jedn.an,'tn mez, zlvym! na J1nou osobu není dopuštěn jen tehdy" netrvácli
lekarna 5 let (§ 16 uved. zák.), kromě tohoto připadu je převod lékárny
dovolen.
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Lékárenský podnik jako podnik jest i předmětem pozůstalostního
podle §§ 531, 532 obč. zák., úmrtím koncesionáře zanikne sice
koncese, nikoli však podnik sám, který může přejíti na vdovu a manželské potomky majitele koncese (§ 15, odst. 2, téhož zák.), a pak se
provozuje lékárna na účet vdovy po čas jejiho vdovství nebo na účet
descendetů až do dosažení jejich zletilosti na podkladě staré koncese.
Případ descendentů v souzeném případk nenastal, poněvadž nebylo
tvrzeno, že by v rozhodující době bylo některé dítě žalovaného nezletilé,
a také o případ třetího odstavce § 15 uved. zák. nejde, když nebylo
tvrzeno, že by dítě žalovaného bylo farmaceutem.
V době podání žaloby trvala již lékárna dovolatelova pět let a nebylo
tudiž zákonné překážky pro splnění obligačního závazku dovolatelova,
plynoucího z uvedené úmluvy.
Jde o to, jaký vliv a důsledky na výsledek sporu mělo to, že dovolatel za sporu dne 22. září 1937 zemřel, a zda a pokud byl tím účel
ujednání zmařen.
Podle názoru dovolacího soudu nemělo úmrtí dovolatelovo vlivu na
plnění obligočního závazku z uvedenél10 ujednání, pokud se týká jeho
povinnosti, uvedené pod Č. II. v prvém odstavci výroku prvého soudu,
hledíc na zásadu § 547 obč. zák., poněvadž jde o plnění, jež se týká
lékárny jakožto podniku, tedy souhrnu majetkových práv, která jsou
předmětem pozůstalostního řízení, a pokud pozůstalost nebyla dědicům
odevzdána, jest na ní pohlížeti jakoby byla državou zemřelého.
S toho hlediska je žalobní prosba v uvedeném odstavci odůvodněna,
nehledíc na to, že žalovaný za sporu zemřel, a lze Se v té příčině právem
dovolávati předpisů § 367 ex. ř.
Jinak se však má věc, pokud se žalobce domáhá za žalovaném vydání prohlášení o vzdání se koncese.
V tom směru dovolalel, který za sporu zemřel, nemůže již žádané
prohlášení vydati, žádané plnění je nemožné, jeho osobní koncese
úmrtím zanikla a nemohla vůbec býti předmětem pozůstalostního řízení.
Co do provozu lékárny vdovským právem Vlasty F., jež se děje
podle staré zůstavitelovy koncese na .účet vdovy po čas jejího vdovství,
jde tu o samostatné, čistě osobní právo vdovy, jež jí dočasně propůjčuje
veřejné právo. To je ovšem překážkou, aby mohla býti žalobci udělena
nová koncese k téže lékárně ještě trvající.
Žalobce se nedomáhá souzenou žalobou na Vlastě F. výroku, aby
se ona vzdala uvedeného oprávnění, jež jí náleží jako vdově, a výrok
rozsudečný, jak byl položen, nemohl by nikdy nahraditi ve smyslu
§ 367 ex. ř. odpíraný souhlas dovolatelův, když jeho osobní koncese
úmrtím zanikla a když o vzdání se vdovy k provozu lékárny vdovským
právem nebylo žalováno.
Za toho stavu byl by výrok pod .:. II. v odstavci druhém zbyteČný
a neúčelný.
Nazáleží na tom, že se manželka dovolatelova jako vdova zavázala
provésti kupní smlouvu podle předcházejících ustanovení, poněvaž v ny-

Čís.

17244 175

nějšim sporu nebylo tu podnětu k tomu, aby byl výkladem tohoto odstavce ve smyslu § 914 obč. zák. a čl. 278 obch. zák. zkoumán úmysl
smluvců, zda o pokud měla jeho manželka povinnost jako vdova po
koncesionáři umožniti žalobci dosažení koncese tím, že by se vzdala
vdovského práva k provozu lékárny po smrti dovolatelově.
Řešení této otázky se vymyká z oboru tohoto sporu a nutno to ponechati žalobcově vůli v možném dalším sporu proti Vlastě F. jako provozovatelce lékárny vdovským právem.
Pokud dovolatel v tomto směru vytýkal nemožnost plnění, bylo jeho
dovolání oprávněno a bylo mu v rozsa'hu, jak uvedeno ve výroku,

řízení

vyhověno.
čis.

17244.

Smluvni pojištěni (zák. č. 501/1917 ř. z.).
Jestliže nebylo usneseni o uděleni přiklepu prohlášeno ihned při
dražebnúu roku, nýbrž bylo nejvyššimu podateli doručeno dodatečně,
jest pokládati den tohoto doručeni za dobu uděleného přiklepu. a teprve
od tohoto dne jest počítati měsični lhůtu k výpovědi pojistného poměru
(§ 65, odst. 2, § 66, odst. 2, zák. o poj. smlouvě č. 501/1917 ř. z.). I
(Rozh. ze dne 28. únOra 1!}39, Rv I 2'507/37.)
žalující pojišťovna »M.« se na žalované Lidmile P., jež vydražila
exekuční dražbě konané dne 17. ledna 1937 nemovitost pojištěnou
předchůdci u žalobkyně proti požáru, domáhá jednak určení, že pojistná
smlouva nadále trvá, poněvadž nebyla žalovanou podle § 55, odst. 2,
zák. o poj. smlouvě vypověděna, jednak odsouzení žalované k zaplacení
61 Kč s přís!., tvrdíc, že výpověď z pojistné smlouvy, kterou žalovaná
dala dne 8. března 1937, jest jednak opožděna, ježto žalovaná věděla
již dne 13. ledna 1937 o pojištění oné nemovitosti, jednak předčasná,
poněvadž žalovaná nebyla tehdy ještě v držbě pojištěné nemovitosti.
Usneseni o příklepu nebylo prohlášeno při dražebním roku, ježto šlo
o nemovitost, na níž vázl zákaz zcizení ve prospěch státního pozemkového úřadu, nýbrž exekuční soud sepsal usnesení o přiklepu teprve dne
1. února 1937, když došlo schválení ministerstva zemědělství, že souhlasí s osobou vydražitelky, a doručil je žalované dne 17. února 1937.
V pozemkové knize byl příklep poznamenán dne 5. února 1937. Žalovaná vznesla mezitím ní určovací návrh, že pojistná smlouva, založená
návrhem ze dne 8. října 1927, netrvá mezi spornými stranami po právu,
byvši správně a včas vypověděna. Niž š í s o II d Y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné právní posouzení věci vidí žalovaná v tom, že se prvý soud přiklonil k názoru
v

,

žalující pojišťovny, že jest výpovědní lhůtu v souzeném případě počítati
ode dne, kdy žalované byl udělen přiklep pojištěné nemovitosti. Jde
tudíž po právni stránce jen o to, od kterého dne jest čítati výpovědní
lhtůu podle § 65, odst. 2, zák. o pojistné smlouvě, zda ode dne, kdy byl

-

Čís.

-

17244 -

Čís.

17245 -

176
~alov.a~é u~~l,en příklep nemovítosti v exekuční věci E 698/34, jak tvrdi
zaluJIcl pOJIstovna, Cl teprve ode dne 23. března 1937, kdy se žalovaná
do domu n~stěhovala, jak ;vrdí odv?lání. Odvolací so~d schvaluje názor
s~~du ,prve stoh~e, ze. lhutu Jest cltatI ode. dne udelení příklepu po
pflp~de od,: dn~ jeho Z~plSU v pozemk~vé kmze, neboť tímto dnem byly
splneny veskere podmmky pro nabytI vlastníckého práva. V souzené
věci není sporu o tom, že příklep udělen byl usnesením ze dne 1. února
1937 a že dne 5. února 1937 byl v pozemkové knize poznamenán. Lhůta
k výpovědi začla proto plynouti od 5. února 19·37 a končila se dnem
5. března 1937. V té lhůtě však výpověď dána nebyla, nýbrž stalo se
tak teprve dne 8. března 1937. Nelze přisvědčiti názoru žalované že
onu lhůtu jest čítati ode dne, kdy jí bylo doručeno usnesení o udělení
příklepu. Příklep působí podle zásady veřejnosti, ovládající pozemkovou
kmhu, protI každému již jeho poznamenáním v pozemkové knize, a proto
t~n tent.o de;l ~flžeo býti rozhodující pro posouzení otázky, od kdy jest
~ltatI vypovedm lhutu podle § 65, odst. 2, zák. o poj. smlouvě. To, že
zalovana vyzvala exekuty teprve dne 23. března 1937 aby se z domu
vystěhovali, a že se teprve tímto dnem ujala faktické' držby vydražené
nemovitosti, na věci nemůže nic měniti; když žalovaná nabyla vlastnictví k.~ydra!en.é ne~ov.itosti. již uděle~ým příklepem a když proto
nebylo JIz potrebl zvlastmho ujetI se drzby. Pravem tudíž prvý soud
Zalobě vyhověl, zjístil-li, že výpověď byla dána dne 8. března 1937.
Ne j vy Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů ve výroku
o meZltímním určovacím návrhu tak, že uznal podle návrhu vzneseného
žalovanon.
Důvody:

Ve sporu šlo v podstatě jen o to, zda byla výpověď pojistného podána včas. Určujíce měsíční lhůtu k výpovědi pojistného poměru
podle § 65, odst. 2, zák. o pojistné smlouvě Č. 501/1917 ř. z. vycházely
nižší sondy správně od doby uděleného příklepn (§ 66, od;t. 2, téhož
zák.), posoudily však věc mylně po právní stránce co do otázky kdy
'
byl v souzené věci příklep udělen.
Vnucená dražba pojištěného domu byla sice provedena při dražebním roku dne 7. ledna 1937, avšak vydražený dům nemohl býti ihned
přiklepnut žalované jako vydražtelce, nýbrž příklep byl jí udělen až
usnesením, které exekuční soud vydal písemně dne 1. února 1937.
Má tu tedy význam obdobně předpís § 185, odst. 2, ex. ř. (srov.
též § 11 zák. Č. 93/1931 Sb. z. a n.). Platí proto o písemně uděleném
příklepu (§ 183, odst. 2, § 185, odst. 3, ex. ř.) všeobecná pravidla platná
pro usnesení, vydaná mimo ústní projednávání. Z příslušných zákonných předpisll (§§ 62, 64, odst. 1 a 3, ex. ř., § 425 c. ř. s. §78 ex. ř.)
vyplývá, že právní účinek usnesení o příklepu nastal tep rve d o r uč e ním jeho písemného vyhotovení.
Usnesení o udělení příklepu bylo doručeno žalované jako nabyvatelcepojištěného domu až dne 17. února 1937 a tento den jest míti za
dobu uděleného. příklepu, takže žalovaná dodržela měsíční lhlltu, davši
výpověď (jak jest nesporné) - nejpozději do dne 10. března 1937.
měru
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Nebylo tedy správné, jestliže prvý soud P?čítal,tuto lhůtu již ode
dne 1. února 1937, t. J. ode dne data nsnesem o pnklepu, maje za to,
že byl již toho dne příklep udělen. Není však správný ani názor odvolacího soudu, který pokládal na rozhodující den 5. února 1937, kdy byl
příklep poznam~nán v pozeJ?kové knize, n.ebo,f ř~čená poznámka slouží
jen zvláštnímu u~elu v,Ytčenemu, v kmhovmm ra?e (srov. § 183, odst. 3,
ex. ř., čl. XXVI ust. zak. k ex. r a § 72 kmh. zak.).
Výpověď pojistného poměru nebyla tedy opožděná.
Z předchozích úvah vyplývá dále, že výpověď nebyla ani předčasná,
a to již z té příčiny, že v souzené věci nezáleží na tom, zda se žalobkyně
uvázala v »držbu« vydraženého domu až dne 23. března 1937.
čls.

17245.

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží.
To že příjemce zbožl nebyl přibrán k přezkoumání správnosti údajů
nákladního listu podle čl. 7 § 2 M. IÚ. Z., nemá významu, nemělo-Ii Ipro
příjemce žádné újmy, ježto dráha dokázala, že zásilka byla vnákladním
listě deklarována nesprávně.
Nárok dráhy na zaplacení doplatku a přirážky k dovoznému pro
nesprávné údaje v nákladním listě (vadné deklarování) jest ~rokem
smluvním, který se promlčuje vyjma případ čl. 45 § 1, ods!. 2, plsm. bl,
M. IÚ. Z. v ročnl lhůtě.
Přijal-li příjemce nákladní list, jest pouze on vůči ~ráze J)o~inen
zaplatiti přirážku J< dovoznému pro nespravnou deklaracI ZboZI (cl. 7,
§ 6, odst. 2, čl. 18, § 3 M. IÚ. Z.).
(Rozh. ze dne 28. února 1939, Rv I 2747/38.)
Srov. rozh.

č.

4867, 6119, 8776 Sb. n. S.

Odesilatelka firma A. G. D. a spol. odeslala podle mezinárodních
nákladních listů ze stanice R. Sve švýcarsku) na adresu žalované dopravní společnosti do stanice nrčení P. různé zásilky zboží. Ve vagonech přepravované zboží bylo v nákladních listech deklarováno jako
surové, suché ovčí kMe. Dovozné bylo podle této deklarace počítáno
podle tarifu č. 15 A resp. Č. 25, co do zásilek po 15. březnu 1937,
žel. tarifn čs.-švýc. svazu, dílu ll., platného od 1. ledna 1935 a takto
vypočtené dovozné zaplatila žalovaná jako příjemkyně uvedených zásilek. Ježto šetřením n celního úřadu v P.-S. bylo zjíštěno, že všechny
zásilky byly procleny jako vydělané kůže, a to podle celních položek
Č. 332 c) a 334 bl, tvrdí žalující stát (železniční správa), že důsledkem
nesprávné deklarace, která měla za účel dosažení niž&ího dovozného,
bylo ve skuteěnosti také vybráno nižší dovozné' a že důsledkem nesprávné deklarace jest žalovaná podle čl. 18 § 3 M. Ú. Z. jako příjem
kyně zásilky povinna zaplatiti rozdil dovozného a podle čl. 7, § 5 b)
M. Ú. Z. přirážkn k dovoznému pro nesprávnou deklaraci, a to ve výši
Civilní rozhodnutí XXI.
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dvojnásobného rozdílu, O který bylo na dovozném pro nesprávnou deklaraci méně účtováno. Domáhá se proto žalobce na žalované zaplacení
20.1?7 K 80 h s přísl. S o udl' r v é. s t 0,1 i c e uznal podle žaloby co
do castky 5.026 K 65 h s pnsl., J1I1ak zalobu zamítl. O d vol a c í
s o u d potvrdil k odvolání obou stran napadený rozsudek, pmhlásiv
~ovolán~ z~ .přípustné pro zásadní význam. rozhodnutí. D ú vod y: Zazalovana castka Jest souhrnem dvou častek, a to 5.026 K 85 h a
15.171 K 15 h, z nichž každá má jiný dúvod vzniku. První nárok vyvěrá
z právního duvodu zkráceného přepravného hledíc na nesprávnou deklaraci zásilky v nákladním listě, čímž byla zkrácena na přepIavném,
kdežto druhá částka pramení z ustanovení M. Ú. Z. v čl. 7, ~§ 1, 5,
které odesIlatele vážou k správnému údaji a prohlášení v nákladním
li.stě a ukládají i sankce v podobě přirážky (čl. 7, § 5 bl. Každý nárok
má jinou strukturu, což i prvý soudce vzal náležitě v úvahu. Napadá
tudíž žalovaná ji odsuzující ruzsudek, pokud se tkne části 5.026 K 65 h
jako zkrácené dovozné. Odvolatelka vytýká, že prvý soudce přešel přes
to, že nebyla přibrána k prozkoumání údajů nákladního listu, a zastává
tudíž názor, že železnice nemá nárok na doplacení rozdílu dovozného,
poněvadž neprovedla zjištění ve smyslu' čl. 7, § 2 M. Ú. Z. Tento názor
neobstojí, neboť uvedený předpis nestanoví žádné sankce resp. žádných
právních následku pro případ, že by drá:ha opominula zjištění. Jde tu
o předpis stanovený ve prospěch dráhy za tím účelem, aby jí byl
usnadněn důkaz o pravé povaze zboží, jednak aby jí bylo umožněno
zjistiti včas, totiž před dodáním zboží příjemci, správnou základnu při
rážek k dovoznému a tyto poplatky vyznačiti v nákladním listě, aby je
mohla vybrati na příjemci zboží. Právní následky vyplývající z opominutí zjištění záležejí tudíž jednak v tom, že dráha musí jinak ve sporu
dokázati jí shledanými průvodnimi prostředky pravou povahu zboží
resp. nesprávné údaje (deklaraci) odesilatele, jednak je vydána v nebezpeči, že zboží vydá příjmeci, aniž vybrala přirážky k dovoznému.
Podle zjištění provedeného prvým soudem šlo v případě, o nějž jde,
ve skutečnosti o kůže vydělané, vyclené podle celnich položek 332,
a o kuže ovčí a jehněčí vydělané, nebarvené, jednak podle položky
334 b) jako ovčí kůže i jehněčiny dále upravené, nikoliv o kůže surové
a suché, které jsou beczelné a pro něž platí výhodný tarif Č. 16 A resp.
Č. 25 co do zásilky po 15. březnu 1937 švýc. svazové dopravy, jak bylo
udáno v nákladnich listech. Toto zjištění nebylo vubec napadeno. Když
tudíž dráha dokázala, že zásilka byla v nákladním listě deklarována
jako kůže ovčí a suché a že ve skutečnosti šlo o jehněčí a ovčí kůže
vydělané, nebarvené, upravené, nelze přiznati vývodúm odvoláni oprávnění. Ovšem to, že dráha opominula zjištění ve smyslu čl. 7, § 2
M. Ú. Z., jeví v případě, o nějž jde, právní následky v tom, že neuplatňovala dráha zástavní právo stran přirážek k dovoznému podle čl. 7,
§ 5 M. Ú. Z. a vydala zásilky přijemci, aniž přirážky k dovoznému
v nákladních listech vyznačila (čl. 7, § 6 a čl. 18, § 1, čL 18, § 3
M. Ú. Z.), a bude o tom učiněna zmínka v dalších duvodech rozsudku
vyřizujících odvolání žalobcovo. K o ci vol á níž a lob c e: Jak bylo
shora předesláno, jde o rozřešení otázky, na čí vrub jde tarifní přirážka
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předepsaná

z

důvodů

dospěl k právpříjemcovu stran přirážek k dovozustanovení čl. 16, § I M. Ú. Z., že totiž
železnici toliko částky vyplývající z ná-

nesprávné deklarace. Prvý soud

nímu názoru, že platební povinnost

nému.nutno posuzovati podle
příjemce je povinen zapraviti
kl~dního listu. Odvolatelka vytýkajíc prvému soudu nesprávné právní
posouzení háji názor, že platební povinnost příjemcova co do phrážek
k dovoznému jest upravena resp. stanovena předpisem čl. 7, § 6 M. Ú. Z.
Odvolací soud schvaluje názor prvého soudu, že se ustanovení 01. 7, § 6
M. Ú. Z. týká rozsahu zástavniho práva vyhrazeného dráze podle čl. 25
M. Ú. Z. a že stanovi povinnost odesilatele k zaplacení přirážek v tom
případě, když zboží Jest ještě v držení dráhy. Odvolatelka vyvozuje
z ustanovení čl. 7, §§ 6 a dalších platební povinnost příjemcovu pro pří
pad, že by příjemce zboží přijal. Tento názor všlak není správný. čl. 7,
§ 6 M. Ú. Z. nemá ustanovení o tom, kdo je povinen zaplatiti přirážku
v tom případě, bylo-li zboží příjemcem přijato, zejména nestanoví výslovné platební povinnosti příjemcovy. Z toho, že mezinárodní úmluva
o přepravě zboží o této otázce mlčí, nelze souditi, že by státy zúčastněné
na mezinárodní úmluvě pokládaly za samozřejmou a bezpodmínečnou
povinnost příjemcovu zaplatiti přirážky k dovoznému. Naproti tomu jest
poukázati na ustanovení čl. 51, § 5 ž. př. ř., které stanoví výslovně, že
se příjemce zavazuje zaplatiti přirážku, přijal-li nákladní list a zboží,
jen tehdy, je-li přirážka zřejmá z nákladního listu. Podle § 2 zák. č. 110/
1927 platí zásady mezinárodních úmluv pro vnitrozemskou dopravu železniční, pokud budou pojaty do železničního řádu přepravního, a to
i pro takové druhy zásilek, o nichž mezinárodní úmluvy výslovně nejednají. Podle tOhCl nutno vyvoditi, že tuzemský přepravní řád v čl. 51,_
§ 5, projevuje podstatnou zásadu mezinárodni úmluvy v ten smysl, že
příjemce je zavázán přijetím zboží k zaplaceni přirážky k dovoznému
jen tehdy, je-li přirážka zřejmá z nákladního listu. Tato zásada je stanovena v čl. 16, § 1 M.Ú. Z. a proto nutno souditi, že čl. 7, § 6 M. O'. Z.
nemá ustanovení o platební povinnosti stran po vydání zboží proto, že
v tom případě platí zásada a ustanovení čl. 16, § 1 M. Ú. Z. Nelze tudíž
vytýkati prvému soudu nesprávné posouzeni věci, dospěl-li k závěru, že
žalovaná není povinna zaplatiti přirážky k dovoznému proto, že žalovaná není povinna zaplatiti přirážky k dovoznému proto, že tyto nevyplývaly z nákladních listů. Co do zásilek ložených ve vozech č . . . . dospěl prvý soud k závěru, že nárok železnice na přirážku z důvodu zkráceného přepravného pro vadné deklarování zanikl promlčením uplynutím roční lMty. žalobce se dovolává promlčení tříletého, ježto odesilatelem byl sledován úmysl dosažení levnějšího dovozného na újmu železe
niční správy, a spatřuje v tom zlý úmysl odesilatelův. Sporná otázka
v literatuře, zda přirážka pro nesprávné údaje podle své právní podstaty jest buďto smluvní, neb zákonná pokuta, byla vyřešena judikaturou tím způsobem, že jest přirážkou tarifní, jíž má strana platití nehledic na vinu n'a základě závadného skutkového stavu (rozh. Č. 8776 Sb.
n. s., komentář k přepravnímu řádu v Prager Archiv, roč. X., Č. 18 e),
a tam uvedená judikatura), a jest proto jednoroční promlčecí lhůta podle
tarifu odůvodněna.
12'
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N e j vy Š š í S O U d nevyhověl dovolání žalované co do částky
5.026 K 65 h s pří sl., kdežto dovolání žalobce částečně vyhověl a uložil
soudu prvé stolice, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

K I. D o vol á níž a lov a n é s p o leč n o s t i napadá rozsudek odvolacího soudu s hlediska dovolacího důvodu podle § 503č. 4

c.

Čís.

ř.

s.

Její dovolání není však důvodné. V tom směru neshledal dovolací
sou~ záko~ného dův.odu, ~by napadený rozsudek byl změněn (§ 510,
odSt. 3, c. r. s. v Davem znem).

To, že dráha nepřibrala podle ustanovení čl. 7 § 2 M. Ú. Z. příjemce
zboží k přezkoumání správnosti udajů nákladního listu, není v souzeném
případě rozhodující pro právní posouzení věci, neboť bylo-Ii, třebas
dodatečně, zjištěno, že zásilka byla v nákladním listě deklarována jako
kůž: ov~í surové a ~uché a že v~ skutečnosti šlo o kůže jehněčí a ovčí
vydelane, nebarvene a upravene, nemělo nepřibrání příjemce k pře
zkoumání správnosti údajů nákladního listu pro příjemce žádné újmy.
K II. D o vol á níž a lob c o v u, opřenému o dovolací důvod
podle § 503 Č. 4 c. ř. s., nelze částečně upříti oprávnění.
Pokud žalobcovo dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu pro
jeho právní názor v otázce promlčení nároku železnice z přepravy zásilek ve vozech č. 23124, 169319 a 23367 plynutím roční lhůty, nelze
s vývody jeho souhlasiti a odkazuje se na správné, stavu věci, zákonu
i judikatuře vyhovující odůvodnění odvolacího soudu, které dovolací
soud schvaluje. V rozhodnutích Č. 4867 a 6119 Sb. n. s. šlo sice jako
v rozhodnutí Č. 8776 Sb. n. s., uvedeném odvolacím soudem, o předpisy
žel. dopr. ř., po připadl' o čl. 12 M. Ú. Z. ze dne 14. října 1890, než
zásada tam vyslovená platí i podle ustanovení M. Ú. Z. ze dne 23. října
1924, která k takovému nároku železnice na doplatek a přirážku k dovoznému pro nesprávné údaje přihlíží jako k nároku smluvnímu. Pokud
se žalobce dovolává tříletého promlčení, předpokládá toto promlčení
zlý úmysl. Po té stránce však není skutkově nic dokázáno a dovolatel
ani rozsudek odvolacího soudu v tom směru nenapadá.
Dovolání má však pravdu, pokud jde o vyřešení otázky, zda j~st
odesilatel či příjemce povinen zaplatiti přirážku k dovoznému tenkrát,
byly-Ii nákladní list a zboží příjemcem přijaty, jako tomu bylo v souzeném případě. Otázku tu jest řešiti podle ustanovení čl. 7, § 6, odst. 2,
v souladu s ustanovením čl. 18, §3, M. Ú. Z. tak, že povinnost ta stíhá
příjemce.

V druhém odstavci § 6 čl. 7 M. Ú. Z. se stanoví, že odesilatel jest
povinen zaplatiti neuhrazenou částku pohledávky, vzniklou z přirážek,
neuhrazuje-li hodnota zboží částku přirážky, neb odmítne-li příjemce
zboží. Z toho plyne, že odesilatel jest povinen zaplatiti neuhrazenoll
částku pohledávky přirážek jen tehdy, neuhrazuje-Ii hodnota zboží
částku neb odmítne-Ii příjemce zboží. Neodmítne-li tudíž příjemce zá-

silku a kryje-li hodnota přijaté jím zásilky pohledávku vznikiou z pnražek stíhá jej samého platební povinnost. Ustanovení čl. 7 § 6, odst. 2,
M.
Z. vychází z' předpokladu, že dokud není jisto, zda příjemce zboží
bude zavázán z přepravní smlouvy a tedy vstoupí v postavení dlužník2
k zelezničnÍ správě, zůstává v tom případě stále zavázaným z přepravní
smlouvy vllči železniční správě odesi13tel a že jediné on jest povinen
k zaplacení přef'latku. Nesprávný jest názor nížších soudů, že by pří
jemce přijetim zboží a nákladního listl'. nepřevzal také důsledky vyplývající z odpovědnosti odesilatelovy za.n~správné ~daje ná~ladního ]i~tu.
Názor ten nema opory v ustanovem cl. 16 M. U. Z., a cl. 51 § ~ zel.
pL ř. má v t0111 směru odchylné us!anovení a, nelze ho prot? ~žíti ani
podpůrně. Naopak v čl. 18 § 3 M. U. Z. se vys!ovne stanoVl, ze nedoplatky zaplatí železnici odesilatel, nebyl-li nákladní list vyplacen; při
jal-li příjemce nákladní list, jest odesilatel povinen zaplatiti nedoplatek
jen, co se týká poplatků, které vzal na se podle platebního :~znan:u,
zapsaného jím do nakladního lIstu, zbytek vsak Jde na vrub pnJcmcuv.
Z toho plyne, že, přijal-li příjemce nákladni list, jest odesilatel povinen
platiti jen to, co převzal, že vš~ak zbytek jde na vrub příjemcův, poně
vadž příiemce vstupuje již přijetím nákladniho listu podle ustanovení
čJ. 41 § 3 a čl. 40 § 2 M. Ú. Z. v práva reklamační a žal?bní vůči železnici, že od té doby má podle ustanovení § 4 čl. 21 M. U. Z. právo pozměniti smlouvu přepravní, takže tím okamžikem vstupuje také v postavení smlouvy vúči železnici. Z uveden)'ch ustanovení plyne samozřejmá
povinnost příjemce nákladního listu platiti přirážky dovozného stejně
tak, jako z ustanovení podle čl. 17 § 1 M.Ú'. Z. plyne jeho povinnost
platiti dovozné a ostatní poplatky, které nepřevzal podle nákladního
listu odesilatel.
Posuzuje-li se věc s vyloženého právního hlediska, s něhož nižší
soudy věc neposuzovaly co do požadované přirážky k dovoznému pro
nesprávnou deklaraci, bude třeba v té příčině nového jednání, aby bylo
zjištěno, kolik připadá ze zažalované částky na přirážku k dovoznému
ze zbývajících 15 vozů.

O.

y

čís,

Zákaz

přesouvání přímých

17246.

daní (§ 341 zák, o

př.

d.).

Jde o zjevné přesouváni přímých dani, zakázané § 341 uved. zák.,
ustanovuje-li pachtovní smlouva, že pachtýř jest povinen hraditi ze
svého všechny daně se všemi přirážkami, takže propachtujíclmu musí
býti nezkráceně odvedeno celé sjednané pachtovné.
Pro otázku, zda je tu zakázaný přesun přímých daní, je rozhodujícl,
že podle zněni smlouvy má býti přesunuta na pachtýře daň, kterou má
hraditi propaehtovatel ze svého jako plátce; nezáleží na tom, zda podle
úmyslu smluvců měla býti tak zapravena část pachtovného.
(Rozll. ze cine 28. února 1939, Rv I 3037/38.)
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Pachtovní smlouvou ze dne 23. února 1931 spachtoval žalovan' od
Josefa a Ann~ K. zbytkový statek N., počínaje dnem l. března 193{ na
9 let, do 28. unora 1940. Odst. lIl. uvedené ,mlouv" ustanovoval '
'alo
.
. I I ..
J , ze se
z vany za~aza p ahh pachtovné podle ceny 1 q Ia české šenice 0dle bursovl11ch cen a ve smyslu odst. V. pak hraditi ze svePIlo ' hP
da
v'. vk'
v .
'
vsec nv
ne I s pnr~z aml a verejné dávky, které připadají na propachtovanoÍt
n~movltost, .Jak ,budou úřady vyměřeny, a to tak, aby bylo propachtu'íclmu n~~kracene od~edeno celé pachtovné. Ježto žalobci, kteří jedn1k
nab~h ~ash u~edene, n.emo,,:ito,sti kupní smlouvou z 27. záři 19'32 od
ma?~c:~ K-ovych kazdy Ideall11 polovicí, jednak stali se poživateli zbývajlcl c~sh, ~stOUp:II do pachtovni smlouvy a zaplatili. na pozemkové
domovl11 dam jakoz I ?,a obecních přirážkách k dani pozemkové Částk~
1~.727 Kč 96 h, vymerenou platebním výměrem ze dne 25. listopadu
19317, ~a dobu ?~,l. ledna }937 do 31. prosince 1937, domáhají se zapl~c~111 uvedene .castky ?a zalovaném tvrdíce, že podle shora uvedeného
z~enl smlou;,y jednapcI~o o ,výši pachtovného patří povinnost platiti
davky a ~ane k pachtovnemu. zalovaný namítl, že se ustanovení odst. V.
p~chtovl11 sml,ouvy o. placení veškerých: daní a dávek za propachtují~Iho, pokud pnpadap na pachtovní objekt, stalo neúčinným a bylo zru~eno dnem 1. ledna 1937, kdy vstoupil v účinnost ,§ 341 zák
'j
'
. o pr. (.
Zalob u zaml·tl y s o u d y v sec
h tří sto I i c n e j' v y s' , .
d
z těchto
'
sI SoU
V'

důvodů:

. Podle, důvo,dové zprávy k vládnímu návrhu zákona o nřímých
(h"k pOSI. snem. č. 706/1926, str. 311) byla předpisem § 341
otazka t
'
, 'd ' ,
'"
" zv. presouvam ani, pri čemž vycházel zákonodárce z
dupclch uvah:

daních
' ,
resena
nás1e'

»Kdo daň plati a kdo placenou daň skutečně nese. není jedno a totéž'
:ozdll.le ve sp~jitosti s finančně-politickéhCf hledisk~ důležitou otázkou'
jaky uCll1ek dan vyvolavá.
. '

~áko.nodárce, vyll1e,zuje subjektivní povinnost daňovou, lI1usí si býti
dobre vedom, kdo dan skutečně ponese, jinak by se mohlo stát" •
p!atce nen~s.e daně)e:llu určené, anebo že daň, která má býti přesu~u;~e
zustane Ipetl na platcl . . .
'
J~-li jisto, ž~,skrytý'm fon;,ám přesunováni nelze s úspěchem čeliti,
nen:a.-h hospodarsky ZIVOt byh vydán různým poruchám, pak možno
snazlli se pouze o to, aby alespoň zjevné přesouvání daňového břemene
bylo zamez.eno, ~ebor není naprosto žádných, ani sociálních, ani finanč
ne-p~h!lcky~h ~uvodu! aby l~n, pro některé třídy obyvatelstva bylo pře
souval11 dam pnpu"tne, pro ]lne však nikoliv a aby tak ex lege bylo dovoleno. do~ro~olnyml, d~hoda!TIi mařiti hlavní cil daňového systému
- . st~Jn~me:ne, l"ozvrze11l danvl - , uváží-li. se ještě, že nelze pomíjeti
am statne-etlckeho mome~tu, ze člen pospohtosti státní, maje práva. má
1 povlnnosÍ! ke statu, ktere o n má nésti.«
'

Důvodová

zpráva uvádi dále, že jakýsi náběh k uskutečnění myšlenky
obsahoval dosavadní § 2'38 zák.
o osob. daních, jenž však zákaz přesouvání 'dani omezil pouze na důcho
dovou daň, v jejímž rámci zase připustil přesouvání této daně u platů,
mezd a pensí, a že nehledíc k této důležité výjimce jest přesouváni pří
mých dani v širokých mezích nejen možné, ale i obvyklé, tak na př.
u důchodové daně podle úmluv mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
u pozell1kové daně v pachtovních smlouvách a j.
v předcházejícím odstavci uvedené

Ustanovením § 341 měl proto podleú'myslu zákonodárce býti vyslo- .
ven všeobecný zákaz přesouvání přimých daní, jak zdůraznil též roz- počtový výbor poslanecké sněmovny ve své zprávě k vládnímu návrhu
zák. o přímých daních (tisk Č. 1000/1927, str. 470/471). Tento předpis
má postihnouti dohody o přesouvání přímé daně nejen, pokud jeví dů
sledky pro obor daňový, ale především se stanoviska předpisů soukromoprávních, jak plyne z prováděcího nařízení k § 341 (vlád. nař. Č. 15/
19-37 Sb. z. a n.), které praví, že právní bezúčinnost takových smluv
plaH pro každý obor právní, tedy nejen pro obor práva soukromého,
nýbrž i pro obor práva daňového.
Ačkoliv proti zněni vládní osnovy byly s různých stran přečetné námitky, bylo přece »v zájmu spravedlivého rozvrženi daňového břemene«
uznáno, že ustanovení toto nelze změniti a bylo jen v prováděcích ustanoveních zařazeno potřebné opatření pro přechodnou dobu (čl. XVI),
ježto nenadálý přechod do nového právního stavu by byl způsobil k neprospěchu četných, hlavně sociálně slabších poplatníků mnoho tvrdostí.
Co se týká pachtovních smluv, byly podle čl. VI, odst. 1, písm. cl,
zák. č. 76/19-27 Sb. z. a n. (viz také prováděcí nařízení k tomuto článku,
,vlád. nař. č. 15/1937 Sb. z. a n.) z účinnosti § 341 již od počátku účin
nosti řečeného zákona vyňaty pachtovni smlouvy, které byly uzavřeny
do 31. července 1927, čítaje v to tento den, pokud je v nich ujednán závazek přesunutí přímých daní - a to, jak vykládá prov. nař.· k čl. XVI,
odst. I, (odstavec 2 a 10) přesu,nutí jakékoliv přímé daně - až do jejich
vypršení (odst. II prov. naříz. k čl. XVI, odst. 1).
O takOvou smlouvu však v souzeném případě nejde, neboť v souzené
byla pachtovní smlouva ujednána dne 23. února 1931. 'Smluvci
mohli proto přizpůsobiti znění pachtovní smlouvy předpisům § 341 zák.
o př. d. To však neučinili, neboť odstavec III dotčené smlouvy ustanovuje, že pachtující jest povine hraditi ze svého všechny daně se všemi
přirážkami, takže propachtujícíll1U musí býti odvedeno celé pachtovné
nezkráceně. Uvedené u,stanoveníobsahuje zřejmé přesouvání daní, které
sice bylo dřive u pachtovních smluv obvyklé, které v&ak nyní § 341 zák.
o př. d. výslovně zakazuje. Při tom jest bezvýznall1né, že - jak dovolatetelé tvrdí - podle úmyslu smluvcú měla býti tímto způsobem zapravena část pachtovného, neboť rozhodující jest tu toliko, že podle jasného znění dotčeného smluvniho ustanovení měla býti přesunuta daň,
kterou měl hradit propachtovatel ze svého jako plátce, na žalovaného.
Nebylo proto třeba zjišťovati úmysl smluvců v příčině dotčené dohody
věci
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a nemá významu, zda ste'
propachtovateli.
Jne ujednam učinil žalovany' j'iž s dr'l'v"" .
e]SInlI
Nebylo proto dovolání vyhověno.
r

čis.
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I. Jestliže soud prvé stolice jednalo změně žaloby a odvolací soud výto v důvodech rozsudku potvrdil, není proti jeho rozhodnutí dalšího opravného prostředku, třebas prvý soud nevydal o změně žaloby
formální usnesení a ani v důvodech svého rozsudku se o změně žaloby
nezmínil.
II. Dovolávati se neplatnosti právního jednání vykonaného osobou
úplně nezpiisobilou k právním činům (§ 865, prvá věta, obč. zák.), jest
oprávněn zásadně každý, kdo jest oním jednáním dotčen na svých sou·
kromoprávnich zájmech, tudíž i třetí osoba na právním jednání neslovně

zúčastněná.
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ov

Tomu, kdo byl neplatně obmyšlen v pojistce a zaplatil prémie
ze svého jmění k zachování nárolm na pojistnou sumu, přísluší proti
odporujícímu věřiteli nárok na náhradu těchto nákladů podle zásad vytčených v §§ 331, 332 a 336 obč .. zák.
(Rozh. ze dne 28. února 1939, Rv II 696/38.)
K L srov. rozh.

Č.

15818 Sb. n. s.

Dr. Z., otec žalovaných, který byl dlužen žalobkyni zbytek vykonatelné pohledávky 936.195 K 40 h s přisL, byl pojiMěn u pojišťovny "V.«
na život úhrnnou částkou 3310.0100 K. PojištěnÉ to se začalo dnem 25.
března 1925 a pojistná suma měla býti vyplacena při dožití dne 25,
března 1945 a při úmrtí pojistníka majiteli pojistky. Dodatkem ze dne
13. prosince 1933 změnil pojistník Dr. Z. pojistku tak, že jako obmyšlené
označil své děti Zdeňku a Edvina Z., nynějši žalované, Po smrti Dr. Z.
(dne 210. července 1935) žádali žalovaní jako Gbmyšlelll na pojišťovně
vyplacení kapitálu 330.0,00 K. Pojišťovna však vyplatila první žalované
Zdeňce Z. hotově 23.531 K 85 h a stejnou částku 23.531 K 85 h složila
pro druhého žalovaného Edvína Z. u okresního soudu v M., částku
78.737 K· zadržela k zajiště,ní dědických poplatků a další částku
110.40,9 K 80 h složila do soudní úschovy u okresniho soudu v M. Zbytek
pojistného kapitálu vyúčtovala pojišťovna na nezaplacené prémie, poplatky a zápůjčku Dr. Z. Ježto pozůstalost po Dr. Z. byla pasivní a exekuce vedené k vymoženi shora uvedeného zbytku pohledávky marné a
není naděje, že by žalokbyně ze jmění Dr. Z. dosáhla úplného uspokojení, když pojistná suma se vyplatí ve smyslu uvedeného obmyšlení
ve prospěch žalovaných, domáhala se žalobkyně žalobou podanou dne
7. prosince 1935 výroku, aby bylo uznáno právem, že žalovani jsou
povinni trpěti, aby žalobkyně vymohla svoji pohledávku 93.195 K 40 h
s příst exekucí zabavením pohledávky žalovaných ve výši 87.737 K.
která jí přisluši z pojistky Dr. Z. proti pojišťovně >N.« a zabaveníl1í
jejich nároku· proti okresnímu soudu v M. na vydáni částky 110.409 K
80 h, složené uvedenou pojiš'ťovnou na vkladní list M. spořitelny; tento
žalobní petit upravila žalobkyně za sporu tak, aby bylo llznáno právem,
aby žalovaní dali souhlas, aby pojišťovna do výše žalobkyniny pohledávky s přislušenstvím vyplatila žalobkyni částku 78.737 K, zadrženou
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za účelem zajištění dědických poplatkl!, a aby okresní soud v M. žalobkyni uvolnil částku 110.409 K 80 h, kterou pojišťovna uložila na vkladní
list M. spořitelny na jméno Olga F., Zdeňka Z. a nez!. Edvín Z. a kromě
!oh? žádala, aby mezi~ímním návrhem určovacím bylo zjištěno: že opatrem Dr. Z-a, datovane dnem 5. prosInce 1933, na jehož základě, a to
dodatkel1; ze ,dne 13., pr~since 193~, b~la změněna jeho životní pojistka
ve pro,spech zalovanych jako obmyslenych, jest proti žalobkyni neúčinné
nebo z~ ,on~ op,atření j~. nepl~tné a, že úmrtím D;, Z-a žalovaným nevZl1Ikl zadny narok VUCI pOjlsťovne na vyplacel1I pojistného kapitálu.
Jako žalobní důvod uváděla žalobkyně nejprve odporovatelnost Dodle
odpůrčí~o !ádu, a po námi,tce, že se obmyšlení stalo před 7. prosincem
:933 a ze zaloba byla podana teprve 7. prosince 1935, opřela žalobkyně
zalobu o t?" že ,:bmy~I,ení l:alovaných není platné, protože Dr. Z, byl
v,ro:,hodujlcl dobe nepnč~tny, a nebyl proto s to, aby spravoval sám své
:,alezltosh. S o udp rve s t o II c e vyhověl žalobě tak, že se zjišťuje
ze jest proti žalobkyni neúčinné jednak shora uvedené opatření Dr. Z,:
podle, něh?ž byla životní pojistka změněna ve prospěch žalovaných jako
obmyslenych osob, jednak nabytí nárok,! žalovanými jako obmyšlenými
osobami proti jmenované pojišťovně na vyplacení pojistného kapitálu následkem úmrtí Dr. Z-a a že žalovaní jsou povinni rukou společnou a nedílnou trpěti, aby žalobkyně vymohla svoji vykonatelnou pohledávku 93.195K
40 h s přís!. exekucí a zabavením pohledávky 78.373 K s přísl, která
přísluší žalovaným proti pojiš;fovně »V.«' z pojistné smlouvy a přiká
~áním této pohledávky k vybrání až do výše vykonatelné pohledávky
zalobkynmy, jakož I zabavením nároku, který přísluší žalovaným proti
okresnímu soudu v M. na vydání částky 110.408 K 80 h s přis!., složené
pojišťovnou »V.« na vkladuí list M. spořitelny do soudní úschovy resp.
zabavením nároku, který přísluší žalovaným proti okresnímu soudu v M.
na vydání vkladního listu M. spořitelny do soudní úschovy složeného
jakož í přikázáním tohoto nároku k vybrání až do výše uvedené vyko~
natelné pohledávky. O d vol a c í s o u d potvrdil napadený rozsudek.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, pokud čelilo proti výroku
O mezitímním návrhu určovacím, naproti tomu co do výroku, jímž bylo
uznáno na trpění exekuce, zrušil napadený rozsudek a uložil soudu, prvé
stolic, aby dále o věci jednal a znovu rozhodl; v otázkách, O něž tu jde,
uvedl v
dllvodech:
Dovolatelé vytýkají nepřípustnost změny odpůrčí žaloby v žalobu
o neplatnost právního jednání, jemuž bylo odporováno. Výtka ta není
přípustná. Žalobkyně rozšířila odpůrci žalobu při ústním jednání dne
18. března 1936 o žalobní důvod neplatnosti právního jednání, jemuž
odporovala, a žalovaní se proti této změně ohradili. Pokud tudíž šlo
o změnu žaloby,. měl prvý soud vydati podle § 235, odsl. 2, c. ř. s. formální usnesenÍ. To se sice nestalo a ani v důvodech rozsudku prvého
soudu není o tom zmínky, Poněvadž však prvý soud jednal také o žalobním důvodu neplatnosti právního jednání, uznal tím fakticky pří-
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s.nost této změny. Odvolací soud
potvrdil výslovně v důvodech
pUé~o rozsudku. Jde tu proto o souhlasná usnesení obou nižších soudů
~~ do změny žaloby a jest dovolá::rí v tom!o směru vl~stn~ nepřípustn~m
lovolacím rekursem podle § :028 c. r. s. ve znem cl. I C. 5 zak.
~. 2.>1/1936 Sb. z. a n. (srov. rozh. Č, 15818 Sb. n. ,s};
•
,
, ,
Názor že odpůrčí žalobu lze podatI nejen z odpurclch duvodu, nybrz
i pro nap'rostou neplatr;ost právního ,iednání, ,n~ní mylný ,~ro::h. Č. 7380
Sb. n. s,) neboť bezúclnnost pravmho jednam jest zvlastmm druhem
relativní I;eplatnosti. Rozsudek,. jímž byla uznána neplatn,:st právního
'ednání tvoří právo pouze mezI stranamI sporu (§ 411 c. r. s.) a projevují ;e účinky právní n~platnosti jednání jen ve, v::ájen:nén: poměru
těchto stran, takže soudm vyrok o neplatnostI jJ~a~mho )edna~1 vznesený v žalobě třetí ?soby,0d smlu,vních ~!ran odhs~e ~roll jedl~e ,z mctr
nemá v podstatě Jlneho uemku nezh be~ucll1nost pra~mho )ednam v,poměru mezi těmito stranamI sporu. Avsak le-h odpurčl zaloba op;ena
o neplatnost právního jednání, musí i tu žalobce tvrditi a dokazalI
všechny předpoklady odpůrčího nároku podle odpůrčího řádu č. 64~1?31
Sb, z. a n., chce-Ii míti úspěch (srov. rozh. č. 16695 Sb. n. s. o odpurclm
důvodu že právní jednání bylo sjednáno na oko),
, Nej~ou-li splněny tyto předpoklady, pak jest posuzovati věc jen
podle obecných právních předpisů, Tu se, n~skýtá ~ředevším ~t~zka, ~da
je žalobkyně jako, !řetí osoba, nezúčasln;na. na pra,vmm jedna?l, opra~
něna namítatI neucmnost onoho ]ednant VUČl sobe z toho duvodu, ze
právní jednání, jest neplatné pro úplnou ~ezpůsobil~st ~soby k pr,á~ním
jednáním (čll1um) ve smyslu § 865, prve vety, ob~. =:ak., Odpoved, na
tuto otázku závisí jednak na tom, zda tu JSou formalnepravm podmmky
mezitímního návrhu určovacího (§ 236 c. ř. s.), a je-Ii tomu tak, dále
na tom, zda tu jsou i hmotněprávní předpoklady pro uplatnění oné ná-

'mitk{formálněprávniho

hlediska jest uvésti, že se v judikatuře nejvyššího soudu uznává. že předmětem určení nemusí býti výhradně určení
práva nebo právního poměru j~ou:ího mezi stranami r,oz~pře" nýbrž Ž':
zásadně jest i třetí osob~ o~ravnena, domaha,1I ~e urcem p:a~~, kt~l~
jí sall;}é příslUŠÍ, nebo pravn1~o pomeru" v neI?z ,sama. nvem uca,stlllcl,
má-Ii právní zájem na jejich oczodkladnem urcem protI zalova?emu a
může-Ii toto určení nabýti materiální právní moci mezi stranamI sporu,
Tyto formální předpoklady jsou v souzené věci splněny, neboť n~ní
pochybnosti ani o tom, že žalobkyně, jež vyvozuje z neplatnost] pra.~
ního jednání nárok na plnění proti žal?vaným, mápr~vni zájem na,zJIstění neúčinnosti opatření svého dlužnlka Dr. Z" JImz byh zalovam obmyšleni z životní' pojistky, d~le ani o t?m, že"tento právní zájem, j~
takového rázu, že pravoplatne rozhodnutI o neucmnostr onoho opatrem
má předurčující význam pro nárok na plnění, jehož se žalo~kyně a
žalovaných zároveň domáhá, a konečně ani o tom, že rozhodnutI to muze
nabýti materiální právní moci mezi stranami rozepře.
, . , ,
Než splnění uvedených formálních ~ředpokl~du ~y samo o, ~obe Jesle
nestačilo kdybv tu nebyly na straně zalobkyne. jez nebyla ucastna ,"~
onom právním jednání Dr. Z.,i hmotněprávní předpoklady pro uplatnem
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ná111itk~J Žt~ není ~ůči .ž~lobkY!1i '0'Čim:é oprávní jednání, které vykonala

osoba ~plne nezpusobIia k pravm111 čll1um a které tudíž jest absolutn~
'-,eplatne (mcotne! (srov. rozh. Č. 6587 G. U. nová řada a dl1vody plen.
rozh. ze d~e 12. un?ra 19~4 Pres. 796/23,č. 34,8D Sb. n. s.). V té příčině
je dovolacl soud nazoru, ze.v takovem pnpade. kde právní jednání vyko~ala, osoba úplně n:způ~o~il<Í k právnín; činům (§ 865, prvá věta,
obc. zak.), Jest zasadne kazdy, kdo jest omm Jednáním na svých soukromoprávnJch, záj:nec~ ~OtČ~l1 a tudíž poškozen, oprávněn namítati nepl~tno"t pravmho jednam one osoby a že nelze takovouto námitku poIda~~tl .za nedovol.enou námitku z práva třetí osoby (exceptio ex ju;-e
terhl), pko tomu je,,! u pouhé núíkateln?st čí odporovatelnosti (rela;I.vm ~~elaÍ1:osÍ1) I?ra~nrho jednanl. Tu ovsem zákon poskytuje jen urči
lemu ucastr1iku prav11lho j.ednaní subj~kti~ní právo napadati ono jednání
(VIZ na, pr: § 810 obč. ,zak., podle nehoz toliko ten, kdo byl přiveden
k ,u~avrem ,smlouvy Ish nebo nespravedlivou a důvodnou bázní, není
v~zan IdodrzeÍ1 smlouvu, nebo § 811 obč. zák., podle něhož nevzniká
zavazeK pro toho, kdo byl uvedcn v omyl za dalších podmínek tam uvedený~h). V případě, vš~k,~de, právní jednání bylo vykonáno osobu úplně
nezpusobIl.ou k pravm111 cmum, neomezuje zákon orávo dovolávati se
n~platnosh tako~é?oto jedn~ní, na ~.rčité účastníky' nebo jen na účast
~Iky ?noho jednanl, )"ko to Clm v, pr:p~dech po~hé naříkateiností, nýbrž
.nluvl v § 865 obc. zak. v prvm vete zcela vseobecně .že kdo nemá
:ržívání roz,umu, jakož} dítě mladší 1 let, jest nezpůs~biIý činiti slib
nebo Jej I?:ljmoutl. ,Z lO~O plyne, že jednání oné osoby nemá vůbec
p;avmho UC111~U ~ ze Zl;reny! které n.ast~ly ,dů~ledkem jednání vykonaneho OsO?OU upln~ nezpusobrlou k praVI11111 cmum, JSou jen rázu zevního
a. fakhckeho .. Ne111 proto vyl?učeno, ~by i třetí osoba, která je tím dotcena ,ve svyc~ .s0ukro~lOpravnrch zajmec11: dovolávala se neplatnosti
t,:kov:h? jednam" ~ebot tu n:jde o uplatnem subjektivního práva, jež
pf1s1~sl JInak jen ucastmku pravního jednání, nýbrž spíše jde o námitku
určlte skutečnosti; toho, že je tu určitá skutečnost může se dovolávati
každý, kdo je takovým právním jednáním dotčen; má tudíž zájem na
tom, ž~ smlouva je ,n~platná.
souz~né věci jest žalobkyně, která vyvozUj,e naro~ ~a plne111 proh zalOvanym z neplatnosti právního jednání
sveho dluzmka Dr. Z., dotčena ve svých právech, neboť má vykonatelnou pohledávku za zcmřelým Dr. Z., a 11lěla tudíž nárok, aby její
pohledávka byla uspokojena z jeho jměnÍ.
Převedl-li Dr. Z. neplatným způsobem své jmění na žalované tak
že z~em?žnil úplné, nebo částečI~é uspokojení pohledávky žalobkvně;
po:u~11 hm I lejI pravo na uspokojení, a má proto žalobkyně nárok, 'aby
jmem to byl? uV,edeno do takového st~vu, aby ~o mohla žalobkyně užíti
~ uspoko!enl sve vykonateln: ~ohledavky. ~~111 pochybnosti o tom, že
zalo,bkyn~ mohla v excI~danc111m s~oru, zahajeném žalovanými proti ní
vznesÍ1 namltku naproste neplatnostI pravl11ho jednání z něhož žalovaní
odvozují svůj nárok na plnění proti pojišťovně, neb;ť není zákonného
us:~novení, ~ter~ by ná:nit~)' omezova~o .ien na určitý druh námitek.
Muze-li se vsak zalobkyne ha]ltdouto namltkou, může ji uplatnitH samostatnou žalobou: A z toho, že žalobkyně v onom excindančním sporu

y,

namítla jen bezúčinnost onoho právního jednání, neplyne, že by se byla
vůbec vzdala práva uplatniti neplatnost právního jednánÍ. Tento názor
lze vyvoditi z toho, že byla-Ii by pohledávka Dr. Z. proti pojišťovně
přikázána žalobkyni k vybrání (§ 308 ex. ř.) apojiMovna by namítala
nedostatek aktivní legitimace, poněvadž obmyšlením přešla pohledávka
na nynější žalované, mohla se žalobkyně brániti námitce neplatnosti
právníh? jednán~ z něhož pojišťovna odvozuje nedostatek aktivní legitimace zalobkyne.
Z toho, co bylo zjištěno, plyne, že ob myšlení žalovaných jest neplatným právním jednáním, a výrok, že toto jednání jest vůči žalobkyni
bezúčinné, jest odůvodněn. Není proto dovolání proti tomuto výroku
v Pgovu;e však týká žalobního nároku na trpění exekuce, jest mylný
názor odvolacího (i prvého) soudu (§ 503, Č. 4 c. ř. s.), že nerozhoduje,
kolik bylo zaplaceno na prémiích z majetku žalovaných. Žalovaní tvrdili,
že se od konce roku 1933 ukázalo, že chtěli-Ii zachovati v platnosti pojist~u v plném ro~sahu, by!o nutno,. aby další prémie plat~1i ze svých
penez, a to se pry skutečne stalo, JInak podle § 141 zak. c. 501/1911
ř. z. by byla pojišťovna vyplatila při úmrtí Dr. Z-a pouze odkupní po
případě redukční hodnotu, takže by srážce zápůjček poskytnutých prý
pojišťovnou Dr. Z-ovi do výše 81.008 K byla celá odkupní hodnota vyčerpána. Tu jde o náklady, které žalovaní podle svých tvrzení musili
vynaložíti k zachování nároku na celou pojistnou sumu. Byli-Ii žalovani
v držbě práva na vyplacení pojistné sumy, přísluší jim proti odporující
věřitelce nárok na tyto náklady, ať jde o odporovatelnost podle odpI1rčího řádu anebo podle občanského zákona; to plyne z ustanovení
§§ 331, 332 a 336 obč. zák., která zřejmě platí, posuzuje-Ii se věc podle
občanského zákona, a která ani pro odpůrčí řízení nebyla ustanovením
'§ 16 odp. řádu vyloučena. Dokáží-Ii žalovaní, že vykonávali práva plynoucí z pojistky vlastním jménem, byli v držbě těchto práv (§ 312, poslední věta, obL zák.). K výkonu práv plynoucích z pojistky patří i placení prémií, neboť jen tím lze ucirfeti pojištění v neztečeném rozsahu a
platnosti. .
Je proto tvrzené okolnosti zjistiti a podle nich rozhodnouti, zda žalovaní byli v držbě práv, zda byli poctiví nebo nepoctiví držitelé (§ 236
obč. zák.), určiti výši nákladů, které 11lohou žádati proti žalobkyní, a po
srážce těchto nákladů a zápfljček poskytnutých pojišťovnou Dr. Z-ovi
stanoviti, zdali a jaká částka zbývá z pojistné smlouvy, jíž jest oprávněna žalobkyně užíti k uspokojení své vykonatelné pohledávky.
Z toho důvodu bylo rozsudky obou nižších stolic, pokud obsahují
výrok o žalobním žádání, zrušiti (§ 510, odst I, c. ř. s.) a rozhodnouti,
jak se stalo.
čís.
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Jestliže podle tvrzení navrhovatele osoba, jež má býti zbavena svéprávnosti pro marnotratnost, nemá žádného jmění a není ani tvrzeno
že se jí má dostati nějakého majetku v budoucnosti, pozbývá zbaveni
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svépráv~osti svéh? účel,u .. Sk~tečnost, že ,navrhov~tel hude po případě
nucen sam ze sveho nesti naklady marnych sporu, které s ním vede
os?ba! o jejíž zbavení svéprávnosti jde, nepostačuje k jejímu zbavení
svepravnosh.
(Rozh. ze dne 2. března 1939, R I 131/39.)

s o II d P r v é s t o I i c e zamítl návrh Josefa H. st. na zbavení Josefa H. ml. svéprávnosti pro marnotratnost, kdežto rek u r sní s o u d
zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu prvé stolice aby o ní dále
jednal a znovu rozhodl.
'
Ne j vy

Š

ší s

O

u d obnovil usnesení soudu prvé stolice.
D

ů

vod y:

Vzhledem k ustanovení §§ 49, 56 řádu o zbav. svépr. nutno otázku
dovolacího rekursu řešiti podle § 46, odst. 1, zák. Č. 100/
1931 Sb. z. a n., a jest dovolací rekurs přípustný, jak dovodil nejvyšší
soud v rozhodnutí čís. 12832 Sb. n. s. :

přípustnosti

Zbavení svépravnosti proti marnotrat1iictví (§ 2, Č. 1, cís. nař.
207/1916 ř. z.) předpokládá duševni úchylnost, jevící se nápadným
nehospodárným chováním. Ježto úchylné duševní stavy mohou časem
vymizeti, je nutno především zjistiti, zda osoba, jež má býti pro marnotratnost zbavena svéprávnosti, postupovala při správě svých hospodář
ských věcí nápadně nehospodárně i v době přímo před podáním návrhu.
Dále nutno míti na zřeteli, že zbavení svéprávnosti pro marnotratnost
jest opatření preventivní, jímž se má čeliti budoucímu nebezpečí, že
osoba ta uvede sebe nebo svou vlastní rodinu, o níž se má starati, v nebezpečí nouze.
Navrhovatel uvedl, že jeho syn Josef H. ml. lehkomyslně' utratil
částku dosahující asi 200.000 K, s kterou roku 1931 odjel do Prahy.
šetřenim bylo zjištěno, že si Josef H. ml. před třemi roky vypůjčil od
své tety štěpánky R, která věděla. že nemá peněz, 3.000 K a od Jaroslava B. 18. srpna 1935 1.5()O K a podle tvrzení navrhovatele a jeho
manželky vylákal od navrhovatele před třemi lety 5.500 K a před dva
a půl rokem 2.000 K.. Podle toho i kdyby tvrzení navrhovatelovo o lehkomyslném utracení částky 200.0()O K ódpovídalo skutečnosti, stalo se
tak již před několika léty, když již před demi roky Josef H. ml. opatřo
val si peníze zápůjčkami. Tvrzená objednávka knih Josefa H. ml. na účet
navrhovatele, jemuž knihy byly zaslány, nebyla prokázána. Pro přítom
nou dobu a dobu asi dva a půl roku před podáním návrhu na zbavení
svéprávnosti zůstává tudíž !J0uze tvrzení navrhovatelovo, že se Josef
H. ml. nestará o to, aby našel zaměstnání. a že žije z měsíčních výpůjček
po 600 K od Felicity F., což ta potvrdila, uvedla však, že se Josef H.
ml. stará o to, aby dostal nějaké vhodné zaměstnání, dosud však marně.
Uváží-Ii se, že Josef H. ml. podle údajú navrhovatelových absolvoval jen
z částí obchodní a rolnickou školu a že po provedení pozemkové reformy počet plně kvalifikovaného hospodářského úřednictva, hledajicího

'stna'ní velmi stoupl možno věřiti, že se Josefu H. ml. nepodařilo
le
z"ti
a zaměstnání,
n,
,
't'
I d
jaké by byl ochoten a schopen nastoupl I vzh e em
na
Jl
"
,
'
t
'
b
'
"t'
t
'
h
k poměrúill, v nichž dosud žil, pn ce~z re a uva~l ,1 0, ze o p~ d~oruje Felicit" F., .a pok~d jezdí na Iyze do hor, čIm tak na pozvam a
útnty známých 13ko JeJ1ch host.,
.' ,
'"
Nemá-Ii josef H. ml. podle tvrzem navrhovatel~ z~dneho Jm;,"" ne~
bylo by účelné zbavovati ho pro marno~ratn~st sve~ravnostl, Je:to nem
možno dosáhnouti účele tohoto op,atřem, t. J. ,za~ramÍ1 b~dou,clmu nebezpečí, že uvede sebe v nebezpečl nouze, kdyz uz podl~. ud,aJu navrhovatele nemá žádného majetku a nebylo am tvrzeno, ze ne13keho majetku
se mu má dostati v budoucnosti.
. . ,
Pokud jde o vedení sporu proti navrhov!'teh, rekursm so~d veC
správně posoudil, a k jeho dúvodtlln v tomto smeru; t;~ba dodatJ, ze zbavením svéprávnosti pro marnotratnost má s,~ zabra!"Í1 to~u, aby osob,~
ta neuvedla sebe nebo svou rodinu, o mz se ma starat~, v. nebezpecl
nouze. Josef H. ml. však vlastní rodiny nemá a to, ze )eho otec,
navrhovatel snad bude musiti sám nésti útraty dvou sporu vedenych
proti němu 'Josefem H. ml., nestačí tedy k zbavení svéprávnosti Josefa
H. ml. pro marnotratnost.
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Pro nepřímé zásahy (immisse) může býti žalován nejen vlastník sousedni nemovitosti, ale i ten, kdo na sousedni nemovitosti vykonává na
základě právního poměru k ni nějaké úkony, které jinak jsou obsahem
výkonu vlastnického práva.
(Rozh. ze dne 2. března 1939, Rv I 1970/3'8.)
Srov. rozh.

č.

14265, 9022 Sb. n. s.

Tvrdíce, že žalovaný Václav K jako vlastník loveckého psa, kterého
chová na dvoře svého bratra, druhého žalovaného Josefa K., uživatele
hospodářství č. p. 170 ve V. a držitele téhož psa, kterého chová připou
taného na dvoře při hraniční zdi žalobců, kde pes skučí a vyje způso
bem, který přesahuje míru podle místních poměrů obvyklou, zn~mož.ň,uje
žalobcům normální užívání domu č. p. 171 ve V., domáhají se žalobci žaloboll výroku, že se žalovaným Václavu K. jako vlastníku psa a
Josefu K. jako uživateli hospodářství č. p. 170 ve V. a držiteli psa zapovídá, abv chováním loveckého psa ve dvoře uvedeného domu při zdi
sousedů (Úlobců) a vznikajícím lomozem a vytím neobtěžovali žalobce,
a že se jim ukládá, aby loveckého psa z domu č. p. 170 ve V. od hraniční zdi č. j. 171 odstranili. Žalovaní namítli mimo jiné nedostatek pasivního oprávnění Josefa K., jenž je vlastníkem hospodářství, kdežto
dům i dvůr náležejí matce žalovaného Anně K. a u ní chová žalovaný
Václav K. svého psa, o nějž jde. S o udp r v é s t o I i c e uznal podle
žaloby. O d vol a c í s o u cl zamítl žalobu. D ů vod y: Jak je z ža-
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lobní žádosti zřejmé, jde o l;alo..,bu ~držovací" opírající s~ 0, ust~novení
obč. zák. Vzpomenuty predpls stal~ovI, ze vlast~lcke p;'avo }z~
vůbec vykonávati jen potud" P?kud se, hm am, nesaha v p~'a~a treÍ!
osoby, ani nevystupuje z mezI zakony predep~anych k za~hov~m ~ zve_
lebení obecného blaha. Vlastník pozemku rnuze sousedovI zakazah, aby
ho z jeho pozemku neobtěžoval odpadovými ~odami, kouřem, plyny,
teplem, zápachem, hřmotem, otřesy a podobnym" po~~d to ):r~vysuje
míru podle místních pom~,rů, ob,vy~lo,u ,a podst~!ne, ztezuJe ~Zlva~1 pozemku v místě obvyklé, Pnme pnvade~l:,bez zvlasÍlllhc: pra~111ho duvodu
neni nikdy dovoleno (§ 11, III. ~II~I ,nov; k obc .. zak.): Z uv:;deného zákonného ustanovení vysvl ta, ze zaloby z ImmlSSI JSou dusledkem vlastnícíví jak žalobcova, tak žalovaného, jde o žalobu
vlastníckou, a to o ochranu repressívní. Žalovati může jen vlastník sousedního pozemku ~ žalovaným ,iest .(en vlastník p,:zemk~, odkud vychází zásah nehledlc na to, kdo jest puvudcem takoveho zasahu, to jest,
kdo je porušovatelem, jenž nepřiležítosli působí (srov, Kome~tář k čs.
obec. zák. obč. Rouček-Sedláček, ll., str. 246 a 247 a rozh. c. 4958 a
14409 Sb. n, s.). Žalobci jsou sice oprávněni v souzeném případě k ža·
lobě neboť jak z provedeného řízení .'vychází najevo, jsou vlastníky
dom~ č. p. 1'71 ve V. N~proti, to,:,u ani ~alov~n~ josef K, ani ž~lovaný
Václav K. nejsou pasivne opravne111, pon,;;adz ?Ikdo z mch ne111 vlastníkem sousedního pozemku, to jest usccuosÍ1 c, p. 170 ve V., odkud
tvrzený hluk obvyklou míru přesahující vychází. Opačný názor prvého
soudu, že žalovaní nemusejí býti vlastníky sousedního pozemku, nemá
v zákoně dostatečné opory a svědčí proti němu i to, že ustanovení § 364
obč. zák. jest zařaděno do hlavy je?na!!cí o právu vlasti1ic~ém a uťra~
vuje se v něm výkon práva vlastn.lcke;,o v:hledem, na,yne vlastmc~e
právo. Měla protO?ýti žalo~a proh Ob"~l~ z~lovanym JIZ z tohoto ,~u
vodu zamítnuta, amz bylo treba provadtÍ1 dukazy o tom, zda obtezování žalobců přesahuje obvyklou mí~u, i'ri č,emž se ještě dodává, Ž': žalobní žádost, pokud se domáhá na zalonnych toho, aby odstraml! loveckého psa z domu Č, p. 170 od hraniční zdi č. p. ~71, ,neměla by ~ni
proti vlastníku nemovitosti v ustanoVC111 § 364 obc. zak. dostatecne
opory, poněvadž nesměřuje jen proti zásahu do vlastnicíví žalobců.

§ 364

Ne j v y Š š í s o udL zrušil napcdcný rozsudek stran žalovaného
Josefa K" II. nevyhověl dovolání stran žalovaného Václava K.
Důvody:

Odvolací soud vycházel z názoru, že pro immissi podle § 364 obč.
zák. může býti žalován jen vlastník pozemku, z něhož vychází neoprávněný zásah beze zřetele na to, kdo jest porušovatelem, jenž »nepřile
žitosti« působí.
Nejvyšší soud neschvaluje tento právní názor. je sice pravda, že
prvý odstavec § 364 obč, zák. mluví o (om, jak lze vykonávati »vlastnické právo«, že se předpisem § 364 obč. zák. omezuje materiálně obsah
vlastnického práva sousedova a že v pravidelných případech bývá žalo-
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nou vlastník pozemku, z něhož vychází i111misse. Avšak u'sta. obč, zák, musí býti vykládáno v celku a m. USl'b't'
"
van ou ' stra
§
3·64
y I pnni
110ve
,
.
§
364
'b'
'k
hlédnuto zejména i k tomu, že se ~ druhem, o~sta~':1
. ,oc. za "
. hož je tu užíti, mluví při označem osoby, llmz muze vlastmk jednoho
,b~\ZemkU zakázati immisse z druhého pozemku, o »sousedu«, mkohv
o »vlastníku«,
, ,
že zákonodárce zamýšlel ]loskytnouti vlast?íku ohroze~eho pozemku
o rávnění k přímé žalobě nejen proti vl~stl11kt: sous~dm~o p'ozemk~,
~ brž též podle okolností případu i proh te osobe, ktera, uZlvajlc na za~radě právního poměru sousední nemovitosti: ~ykonala n;dovolený za,sah do vlastnické sféry žalobcovy, plyne p!'ave z toho, ze ~ 364, obc.
zák. praví, že »v 1 a s t n í k pozemku muze s o II s e, d o v 1 za~azatI,
aby ho z jeho pozemku obtěžoval, .. «. ISdyby bylo IU'~lys}em ,'akonodárcovým omeziti žalobu podle § 364 obc. zale po paslvn~ stra,~ce jen.
na vlastníka pozemku, tak jako ji zřetelně omezll n~ vlastmka pn ~z~a
čení osoby aktivně oprávněné tímto nepochrbnym a jedn~~nacnym
označením »vlastník«, bylo by byva!O na snade, aby I v dalslm textu
místo slova »sousedovi« použil slov »vlastníku sousedního pozemku«.
To se nestalo a ani ve zprávě komise pro zpracová?í třetí no~e~y k občanského zákoniku nelze najíti oporu pro takovyto omezujlcl vyklad
slova »soused«, které je svým obecným obsahem širší než, p,ojem
»vlas1ník«. Z řečeného doslovu v tak úzké souvlslosÍ1 obou rozdilne volených výrazu s různým obsahem, jakož i z účelu, poskytnouti ,:hrož~
nému vlastníku dostatečnou a náležitou ochranu proti nedovolenym zasahům vycházejícím ze sousedního pozemhl, plyne, ž; s!ovo »,sou~ed,(:
ve smyslu druhého odst. § 364 obč, zák, ma tu I v prav~lm smeru s~rsl
význam než ten, jenž by odpovídal obratu »v 1 a s t n,1 k sousedmho
pozemku«, a že za »sou~eda« pO,dle tohoto. ustanovel11 jest pok~adaÍ1
,nejen vlastníka sou~edl11, n;movltos!l, ale ~ toho, kdo n,a u:čI~e nemovitosti na základe pravmho pomeru k m vykonava neJake ukony,
které jinak jsou obsahem výkonu práva vlastnického. Praxe připouští
podání hloby podle § 364 obč, zák. i proti osobě, která vykonává obsah
vlastnického sousedova práva, třebas to nebyl právě sám vlastník
(srov, rozh, Č. 91022, 14265 Sb. n. s.). Tato praxe jest vedena duchem
účelnosti a vychází z té základní myšlenky, že nebylo úmyslem zákonodárcovým nutiti ohroženého vlastníka, aby podle § 364 obč, zák. žaloval
vždy jen »vlastníka« sousedního pozemku, neboť žaloba proti vlastníku
podaná by v mnoha připadech nemohla míti praktický úspěch a dosíci
v dohledné době nápravy, což by odporovalo ochranným intencím a
auchu zákona. Při tom se ovšem rozumí samo sebou, že nedovolené
;mmisse musejí míti vztah k výkonu sousedských práv,
Pohlíží-Ii se na souzený spor s vylíčeného právního hlediska, nelze
semati <lni, zda žalovaného josefa K. lze pokládati za souseda žalobců
ve smyslu § 364 obč. zák., ani zda tvrzená »nedovolená immi5se« jest
důsledkem soudsedského poměru Josefa K. k žalobcům a zda má k tomuto sousedskému poměru vůbec nějaký vztah. Bylo pouze zjíštěno, že
josef K. jest vlastníkem hospodářství, ale nikoliv sousední nemovitosti,
náležející jeho matce Anně K. V čem záleží toto jeho »hospodářství«
C\vilní rozhodnutí XXI.
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resp. »hospodaření«, a v jakém vztahu jest s chováním a umístěním psa,
jehož nadměrný štěkot prý jest nedovolenou immisí, nebylo blíže vysvětleno; ani odvolací soud nevyřídil výtky, které byly v tom směru
uplatněny v odvolání Josefa K. Kdyby odvolací soud po přezkoumání
rozhodujících v tom směru skutečností přišel k názoru, že Josef K. jest
pasivně oprávněn podle § 364 obč. zák., bylo by na něm, aby se zabýval
dalším obsahem odvolání, které dovozuje, že vytí a štěkot psa nepřevy
šovaly míru podle místních poměrů obvyklou a že podstatně neztěžo
valy užívání domu patřícího žalobcům.
Jinak však se má věc, pokud jde o žalovaného Václava K. Pouze
z toho, že Václav K. jest vlastníkem psa chovaného ve dvoře domu
č. p. 170 ve V., nelze dovoditi, že Václav K. jest k nemovitosti sousedící
s domem žalobců, v poměru shora vylíčeném a nelze ho tudíž pokládati za »souseda« žalobců ve smyslu § 364, odst. 2, obč. zák.
čis.17251.

Jestliže doba úschovy nenl ani výsloVně smluvena, ani Ji nelze určiti
z vedlejšich okolnosti jednotlivého přlpadu, může se schovatel na ukladateli kdykoli domáhati ode b rán I uschované věci.
(Rozh. ze dne 2.
Srov. rozh.

Č.

března

1939, Rv I 2899/38.)

7968 Sb. n. s.

'Proti žalobě podané dne 21. května 1938, kterou se žalobce domáhal, aby si žalovaný odebral žlutou čtyřkolovou káru s jednou lampou,
pobočnicí, chomoutem a poduškou, uloženou u žalobce v létě 1936, namítl žalovaný mimo jiné, že má sice právo, nikoli však i povinnost "debrati si uschovanou věc a že se žalobce mŮŽe zbaviti uschované kárky
jiným přiměřeným zákonným zptlsobem. S o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu v podstatě proto, že v § 967 obč. zák., kde jsou stanoveny
póvinnosti ukladatele, není nikde řeč o jeho povinnosti k odebrání
uschované věci, takže ukladatel má sice právo na odebrání věci u schovatele uložené, níkoliv však i zákonnou nebo jinou povinnost. O d v o I a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j v yš š i s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Žalovaný se snaží dovoditi, že ukladateli nelze uložiti povinnost, aby
odebral od schovatele uschovanou věc. Leč neprávem. V souzené
věci nebyla doba úschovy ani výslovně smluvena, ani ji nelze určiti
z vedlejších okolností. Přichází tu proto k platnosti ustanoveni § 963
obč. zák., podle něhož může býti v takovém případě »dána výpověď
podle libosti«. Jest proto nejen ukladatel kdykoliv oprávněn žádati vrá-

cení věci dané v úschovu, nýbrž i schovatel může se kdykoliv domáhati
na ukladateli, aby vzal věc zpět V tom smyslu je.st rozumě.ti rčení .zákona dáti »výpověď podle libostl« (srov. Schey: Dle ObhgatlOnsverhaltnisse I str. 316, Ehrenzweig: System ll/I, str. 378, Klangův Komentář 1l/2, str. 671). že .Z~kOll uznáv~ opr~vnění s~hovatel~vo, domáh,ati
se na ukladateli odebram uschovane vecI, plyne I z druhe vety § 962
obč. zák., v níž jsou vytčeny případy, kdy schovatel jest oprávněn vrátiti svěřenou mu věc i před uplynutím ujednané schovací doby. Na tom,
že v § 967 obč. zák., jednajícím o 'po.;rinnostech u~ladatele, není vjsl?':,ně
uvedena i jeho povinnost odebratJ vec danou do uschovy, nezaleZl, lezto
tato povinnost plyne .již ,z povah~ s,chovací sm:~uv~, při n!ž povinnost
ukladatelova odebratJ vec odpovlda shora dohcenemu pravu schovatelovu vrátiti věc.
čís.

17252.

Náro~ ČS. státnich přislušníků proti čs. státu na náhradu za válečné
úkMy hledlc na zákon č. 236/1924 a čl. III haagské dohOdy z 20. ledna
1930 Č. 184/1932 Sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 3.

března

1939, Rv I 2297}38.)

žalobu kterou se žalobce domáhal na žalovaném Čs. státě nároku
na zaplac;ní válečných úkonů v hodnotě 29.99,3 K, které konal za svě
tové války podle zákonil č. 236}19'12 a Č. 316/1918 ř. z., zamítly soudy
všech tří stolic, n e j v y Š š í s o u d z těchto
d

ů

v

(I

d ů:

Po právní stránce opíral žalobce žalobní nárok o předpisy §§ 1431
až 1437 a 1447 obč. zák. a dovozoval, že se žalovaný na jeho újmu
obohatil, přistoupiv k ustanovení čt III haagské dohody ze dne 20. ledna
1930č. 184/1932 Sb. z. a n., podle něhož žalobce jako zdejší státní pří
slušník nemůže se již domáhati své pohledávky za válečné úkony ve
výši 29.993 K ani na republice Rakouské, jak by byl mohl jinak bez
oné dohody učiniti podle mírových smluv. Při tom prý čs. delegace
uplatňovala také soukromoprávní nároky tuzemských státních přísluš
níků, k nimž náležel i žalobce se svým nárokem na odměnu za válečné
úkony, a vystupovala prý nikoU jako zástupkyně státu za tento stát,
nýbrž jako zástupce oněch jednotlivců s plnou odpovědností vúčí nim.
Jesmže prý delegace ujednala, že ony pohledávky vzájemně dosud nevyřízené, tedy také nárok žalobcův, nebudou uplatňovány, byl prý tím
žalovaný obohacen, když prý tak použil nároku žalobcova k uspokojení
státnkh příslušníků republiky Rakouské, jež lHo příslušníci měli proti
žalovanému státu; vzájemné nároky obou' státu byly prý kompenso-,
vány, a to, jak žalobce míní, na jeho újmu.
Co do domnělé kompensace byl by žalovaný mohl k započtení namítnouti toliko ony nároky, které mu proti republice Rakouské příslu13'
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šely, tedy. co do nároků z titulu válečných úkonů jen ony, které sám pře
vzal podle zákona č. 235/1924 Sb. z. a n., nemohl však započítatí pohledávky, které podle tohoto zákona nepřevzal; žalobce sám připustil,
že jeho pohledávku z válečných úkonů žalovaný nepřevzal, protože nebylo tu podmínek, jež pro převzetí stanovil řečený zákon.
Co se týká tvrzeného obohacení žalovaného státu, padá i tu jakýkoli
nárok již tím, co bylo uvedeno nahoře. Nebylo dokázáno, že žalobcova
pohledávka byla za jednání o dohodě a při ní vóbec uvedena jakkoli na
přetřes, že se stala základem této dohody a že na její uskutečnění měla
nebo mohla míti jakýkoli účinek potud, že by k oné dohodě jinak bylo
nedošlo a že by se tedy právě se zřetelem k oné pohledávce žalobcově
bylo žalovanému dostalo vůbec nějaké majetkové hodnoty onou smlouvou, jíž by byl nedosáhl bez oné žalobcovy pohledávky. I kdyby snad
ona dohoda byla svými důsledky výhodná pro žalovaného, ne111 dokázáno, že se mu dostalo výhody na Új111U žalobcovu.
Nelze tudíž přiznati žalobci nárok z důvodu obohacení, jestliže ně
jaké obohacení žalovaného na újmu žalobcovu nebylo dokázáno. S názorem žalobcovým, že takové obohacení možno dovoditi již ze mění
samé dohody, nelze ovšem souhlasiti.
V opravném řízení snažil se žalobce dovoditi oprávněnost svého žalobního nároku ještě také z jiných skutkových a právních hledisek, což
však není v souhlasu s předpisem § 482 c. ř. s. Míní-li žalobce na pi., že
žalovaný jednal na jeho !Úlkor o své újmě Jako jeho zástupce, anebo že
snad závazek republiky Rakouské k úhradě žalobcova nároku z váleč
ných úkonů automaticky přešel na žalovaný stát, nešlo by zajisté již
i nárok z obohacení, nýbrž právě o nároky jiné" povahy právní, jež ža~
lobou nebyly uplatněny. Podobně je tomu také, pokud se žalovaný snaží
dovoditi, že by v oné dohodě bylo obsaženo vyvlastnění jeho nároku
s povinností žalované strany k !1áhradě škody, dále že se jak ona dohoda, tak také ustanovení zákona č. 236/1924 Sb. z. a n. příčí jak dobrým mravům, tak i zásadám vysloveným v § 105 ústavní listiny. Také
tu by šlo o nároky podstatně jiné a nikoli o nárok z obohacení. Kdyby
se však mohlo souditi, že by v otázkách těchto šlo toliko o právní subsumpci skutečností již v žalobě. a před procesním soudem přednese
ných, ani v tom případě nebylo by lze žalobcovy nároky uznati za
oprávněné. žalovaný stát nebyl vůbec zavázán k tomu, aby hradil jakékoli nároky vzešlé z válečných úkonů, a to ovšem ani vůči vlastním pří
slušníkům; směl tedy upraviti tyto otázky se zřetelem na nároky těchto
příslušníků a jejich zájmu takovým způsobem, který uznával za vhodný,
a jak se to stalo ve vzpomenutém již zákoně č. 236/1924 Sb. z. a n. Žalobce nevyhovoval podmínkám stanoveným pro převzetí závazku v ře
čeném zákoně a bylo v příslušném právním řízení rozhodnuto, že mu
z tohoto zákona a ledy ani jinak vůči žalovanému žádný nárok z dů,vodů válečných úkonů nepřísluší. Nemůže proto z toho, že pak také žalovaný stát přistoupil k mezistátní dohodě směřující k likvidaci mezistátních nároků, dovozovati, že žalovaný stát převzal nějaký závazek,
když právě v poměru k žalobci bylo již stanoveno, že k takovému pře-

vzetí není v souzeném případě zákonných podmínek. O nějakém soukro1110právním zástupčjm poměru nemůže býti řeči, když tu šlo o mezistátní
dohodu. Netřeba řešiti otázku, zda onou dohodou skutečně zanikl iakykoIi nárok žalobcův z titulu válečných úkonú, či mohl-li by snad takový
nárok ještě uplatniti mimo proti žalovanému státu a republice Rakouské
proti jinému právnímu subjektu. Než v každém případě by musilo býti
uváženo, pokud by byl žalobce vůbec dosáhl uspokojení svého nároku,
kdyby k oné mezistátní dohodě bylo nedošlo. V té příčině není v před
nesu žádných předpokladů v tom směru, že by byl žalobce mohl s úspě
chem své nároky uplatniti.

'-~--,F-
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. Pro 'otázku, kdo jest účastnikem knihovního řízení, rozhoduje doba
kdy žádost došla knihovního soudu.
' .
Kdo neměl v uvedené době k nemovitosti knihovního (vlastnického)
práva, není oprávněn k rekursu proti knihovnímu zápisu, třebaže později
nabyl knihovního práva v poznamenaném pořadí předcházejídm zápisu,
proti kterému čell rekurs.
(Rozh. ze dne 7.
Srov. rozh.

s

Č.

března

1939, R I 46/39.)

11746 Sb. n. s.

o udp r v é s tol i c e povolil na návrh vymáhajícího věřitele
Dr. Rudolfa B., došlý knihovního soudu dne 20. ledna 1938 o 8. hod.
,30· min., usnesením ze dne 4. února 1938 exekuci vnuceným zřízením
zástavního práva na nemovitosti připsané povinným manželům Václavu
. a Marie N. jako knihovním vlastníkům. Proti tomuto usnesení podali
Jan D. a nez!. Marie D. rekurs, tvrdíce, že se stali podle usnesení íe dne
5. února 1938 Č. d. 105/38 vlastníky dotčené nemovitosti a že vklad
jej~ch vlastnickéh? práva, byl zapsán do. pozemkové knihy v pořadí poz~amky ZCIzen:, d.nve, ;',ez vklad ~nuce,neho zástavního práva pro pohledavku vy,?áh~]lclh,o ve,ntele, p,:nevadz lIstovní opominul označiti plomb~, a vytyka]!ce .dale, ~e v dobe, kdy bylo do pozemkové knihy zapisovano vnucene zastavm právo pro vymáhajícího věřitele za jeho vykonatelnou pohledávku,. m.~nželé V,áclav a Marie N., proti nimž byla exeKuce povolena, nebyh]lz vlastmky nemovitosti a že zároveň s žádostí
o vkla~. svého vla~tnického práva v pořadí poznámky pro zcizení nemohl!, zadosŤl o ~J:'maz onoho vnuceného zástavního práva, poněvadž
v dobe, kdy svou zado~t o .vklad ,v!astnického práva podali (I. j. 3. února
1938), n~bylo zastavm. pravo Jeste do pozemkové knihy zapsáno. R ek u r s n I s o u d odmdl rekurs a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů
vod ech: Rekursll! soud zkoumal především otázku zda stěžovatelé
JSou k .podání rekursu oprávněni. Exekuční řád nemá ~stanovení o tom
kdo mIlTIO, vym~hajícíh? věřitel~ a dlužníka jest oprávněn k podání re~
kursu, avsak vseobecne lze mIll za to, že každý účastník exekučního
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řízení

jest k tomu oprávněn. Kdo jest účastníkem exekučního řízení, to
lze pak posouditi z jednotlivých ustanovení exekučního řádu. Při exekuci vnuceným zřízením zástavního práva jest vlastníka nemovitosti,
který není povinným, nepochybně pokládati za účastníka exekučního
řízení a za oprávněna k podání rekursu. Stěžovatelé vytýkají, že k návrhu vymáhajícího věřitele byla povolena exekuce vnuceným zřízením
zástavního práva proti Václavu a Marii N., ač v době zápisu nebyli tito
vlastníky nemovitostí zapsaných ve vl. Č. 3 poz. knihy v H. Stěžovatelé
zřejmě přehlížejí, že podle § 88 ex. ř. platí pro povolení i výkon vkladu
vnuceného zástavního práva ustanovení obecného knihovního zákona
a že podle § 9'3 knih. zák. je pro posouzení žádosti rozhodující doba,
kdy došla žádost knihovního soudu a nikoli tedy doba zápisu práva do
pozemkové knihy. Exekuční návrh na zřízení vnuceného práva zástavního pro pohledávku vymáhajícího věřítele došel knihovního soudu dne
20. ledna 1938 v 8 hod. 310 min. a v té době byli vlastníky uvedené nemovitosti manželé Václav a Marie N., což stěžovatelé nepopírají. Byla
proto exekuce právem povolena a není tudíž rozhodující, že se zápis do
poz~mkové knihy stal později. Leč nejen pro posouzení knihovní žádosli, nýbrž i pro posouzení otázky, kdo jest účastníkem exekučního ří
zení, rozhodnuje doba, kdy žádóst došla knihovního soudu. Ze spisů
i z tvrzení samých stěžovatelů je zřejmé, že se stěžovatelé stali vlastníky
uvedené nemovitosti až 3; lúnora 1938 a že tudíž dne 20. ledna 1938 jimi
nebyli, a nelze je proto pokládati za účastníky exekučního řízení a za
oprávněné k podání rekursu (rozh. č. 11746 Sb. n . s.).
Ne j v y Š š í s o Cl d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Dovolací stěžovatelé uznávaj1, ze neisou účastníky exekučního ří
zení, a prohlašují výslovně, že nepodávají rekurs (správně dovolací rekurs) v exekuční řízení, nýbrž v knihovní věci, a tvrdí, že proto nelze na
souzený případ vztahovat rozhodnutí nejvyššího soudu č. 11746 Sb.
n. s., nýbrž že prý byli oprávnění k podáni rekursu podle ustanovení
§§ 126, 123, odst. 1, knih. zák.
Avšak řečené rozhodnutí se vztahuje právě jen na řízení knirovní
a nikoliv na řízení exekuční. Nejvyšší soud nemá příčiny, aby se oJchylil od zásady vytčené v tomto rozhodnutí, totiž že pro posouzení otázky,
kdo jest účastníkem v knihovním řízení, jest rozhodující doba, kdy žádost došla knihovnímu soudu.
Poněvadž exekuční návrh na vnucené zřízení zástavního práva pro
pohledávku 7.368 K 48 h došel knihovního soudu v době, kdy Jan a
nez\. Marie D. nebyli ještě knihovními vlastníky zavazené nemovitosti,
nebyla v oné době vkladem vnuceného zástavního práva na dotčené nemovitosti přímo dotčena jejich knihovní práva; nebyli tudíž oprávněni
k stížnosti podle § 126 knih. zák. Jejich rekurs byl tudíž právem odmítnut. Tím není ovšem vyloučeno, aby se domáhali svého, práva jiným
vhodným způsobem.

čís.
Zápůrčí

žaloba (§ 523

obč.

17254.

zák.).

Stavební podnikatel, jenž v mezích své podnikatelské živnosti zadal
jednotlivé práce jiným osobám (povoznikům), odpovídá za ně zasahují-li do vlast.nict,::í třetí ?soby (naváženún a skládánún opuky' na cizún
pozemku), trebaze k zasahu nedal přikaz ani o něm zprvu nevěděl'
stačí, že zásah oněch osob nemohl ujíti jeho pozornosti a že neučinil ni~
k jeho nápravě. Stavebník není za takový zásah odpověden.
(Rozh. ze dne 7. března 1939, Rv I 3060/38.)
Žalobu, kterou se žalobce na prvé žalované obci P., stavebnici budovy zpět.ných ventilů, a na. druhé. žalované podnikatelské společnosti
~L.« domahal, aby byl? uznano pravem, že žalovaným nepřísluší navázeli opuku na parcelu c. kat. 655/2 v T., t. j. na část zatíženou služeb~?stí přístupu a příj.ezdu a na služebností přístupu a příjezdu stiženou
ca st poz. parc. Č. kat. 677 v T. ve prospěch žalované obce a že žalované jsou povinny zdržeti Se dalšího navážení opuky, jakot" i odstranih
navezenou opuku, oba niž š í s o u d y zamítly, ód vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: V souzeném případě spatřoval žalobce rušební čin
prvé .ž~lované .v tom, že OpUk;l. na žalobcovy pozemky navezli dělnící
druhe zalovane, a to prý v zajmu a na příkaz prvé žalované. Avšak
žádn~yříkaz prvé žalovan~ ~ebyl zjištěn a ani odvolání takový příkaz
nedohcuJe. V pouhém zadam stavby prvou žalovanou druhé žalované
nelz~ viděti příkaz a~i ž~dný .zájem prvé žalov.1né ve smyslu výše uvegenem . Tento tvrzeny za]em ]e]1 neplyne am z toho, že jí přísluší přes
z~~o~covy pozemky služebnost přístupu a příjezdu, a nebylo ani nic
z]1steno, z ceho by bylo možno souditi, že věděla a souhlasila s navážením op~ky, aby byla zp~vněna· cesta vedoucí k její stavbě, a že by
tot.o ]edna?, chtela ~1 počltalt na vlastní držbu a ve prospěch nabytí
prava ]~ko~t? }la~!ntc~ P?zemku panujícího. ]eslliže tudíž nebyl u prvé
zalovane .Z]ls.ten zadny zasa~ do vlastnictví žalobcova ani přímý, ani
provedeny zastupcem, byla zaloba proti prvé žalované právem zamítnuta. Co ~.e týk~ druhé"žalované, bylo na její adresu pouze tvrzeno, že
to, byh )e]1deIl1lCl, klen opuku na pozemky (cestu) navezli. Prvý soud
z]Ishl, z,: sIce opuka. ze staveniště budovy prováděné druhou žalovanou
?yla na zalobcovy po.zen;kr: ~a~ezena, .uv~dl však výslovně, že nezjistil,
ze by..to bylI navezIt .d:lmcl z~lovane ftrmy, a zjistil dále, že odvoz
~.ale;lal~. zadala druha. zalovan~ místním povozníkům a že jim uedala
:adny pnkaz, aby vozlh matenal na cestu žalobcovu, a stalo-li se t<tk
ze se tak stalo bez jejího příkazu se strany dělníků nebo povozníků:
Byla proto žaloba i proti druhé žalované právem zamítnuta.
~ e j v y Š š í. s o II d nevyhověl dovolání žalobcovu stran prvé žalovane .obce, kdezto stran druhé žalované zrušil rozsudky nižších soudů
a uloz" odvolacímu soud!! další jednání a nové rozhodnutí.
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Nejvyšší soud neshledal co do prvé žalované zákonného
rozsudek soudu odvolacího byl změněn (§ 510, odsl. 3, c.

důvodu,
ř. s. v

aby
nov.

znění).

Jinak tomu však je stran druhé žalované fírmy »L.«, akciová stavební společnost v P. Podle zjištění nižších soudů prováděla stavbu
budovy zpětných ventilů na vodovodním zařízení obce P. v T. žalovaná
firma »L.«, jež byla podle zadávacích podmínek povinna odvézti ze staveniště přebytečný materiál na skládku. Jestliže pak tato žalovaná fírma
zjednala v mezích tohoto podnikatelství k jednotlivým pracím jiné osoby,
odpovídá za ně, zasahují-li tyto osoby do vlastnictví třetí osoby, j když
by k zásahu tomu příkazu nedala a o zásahu tom třeba snad zprvu ani
nevěděla, a to stejně, byli-Ii by to dělníci její na stavbě zaměstnaní
anebo povozníci od ní k odvezení materiálu zjednaní. Vždyť zápůrčí žalobou (§ 523 obč. zák.) může býti stíhán i ten, kdo vlastnictví druhého
neoprávněným zásahem nerušil přímo sám, nýbrž učinil tak třeba jen
svým zástupcem. Žalovaná jako stav~bní firma musila tam při provádění zadané stavby a všeho toho, co s'ní souviselo, míti také své vedoucí
a dozorčí orgány, které ji při provádění stavby té zastupovali. Těm pak
nemohlo a nemělo ujíti, co se na stavbě a v nejbližším jejím okolí děje,
zejména také co se děje s materiálem odváženým ze stavby, k němuž
patřila i opuka, o niž tu jde, a jakým způsobem se odvážení to dálo.
Byloť přece podle zjištění nižších soudů místo, kam materiál ten měl
býti skládán, zcela v blízkosti staveniště. I když by se navezení opuky
na žalobcův pozemek osobami zjednanýmí žalovanou firmou bylo stalo
skutečně bez vědomí a příkazu jejích zástupčích orgánů pří provádění
stavby, bylo by přece nutno míti za to, že tito orgánové jednání to dodatečně schválili tím, že opuku tam navezenou nechali dále ležeti a že
neučinili žádného opatření, aby byla odtamtud odklizena a odvezena na
místo pro ní určené, neboť opuka, jak zjištěno, zůstala na pozemku žalobcově i za sporu, a že by orgánové žalované firmy na pozemku žalobcově navezenou opuku nebylí viděli, žalovaná fírma sama netvrdí.
Podle toho, co bylo uvedeno, byla by tudíž žalovaná firma v souzeném
sporu pasivně oprávněna, ať již by tvrzený zásah do žalobcova vlastnického práva byli způsobili jeji dělníci na stavbě zaměstnaní anebo
povozníci, zjednaní jí k odvezení materiálu ze staveniště. Mylný je
právní názor odvolacího soudu, že žalovaná firma proto, že odvoz materiálu zadala místním povozníkům a že jim nedala žádný příkaz, aby
vozili materiál na cestu žalobcovu, a stalo-Ii se tak, že se tak stalo bez
jejího vědomí a bez jejího příkazu jen d~lníky aneb povozníky, není
pro tento rušivý zásah do vlastnictví žalobcova pasivně oprávněna k žalobě podle § 523 obč. zák. Jestliže žalovaná firma jako podnikatelka
prací zadaných jí p-skou obcí zadala v mezích tohoto svého podnikatelstvi jednotlivé práce dalším osobám, jest za tyto osoby odpovědna,
zasahují-Ii ony osoby do vlastnictví třetí osoby, i když Q rušení nevě
děla. Vždyť právě podle poměru, v kterém byla žalovaná jako podnikatelka stavby k svým zjednaným povozníkům, jest míti za to, že si

.

h

čís.

17255 -

ZOI

a vlastní držbu a přičítá sobě na prospěch pro~

pfíčít~ j:l'ch, z?sa o:áva (srov. rozh. č. 3474 Sb. n. s.). Je.~to. pro sv U]
nabyli pn.slu~neho. odvolací soud přesně a bezpečně nezpslil, zda to

mylný pr.avm n~zorpovozníci žalovanou firmou zjednaní, kteří opuku na
. I'
zej'ména nepřezkoumal po této stránce
byli dělnicI ane o
o pozemek navez I, a
"t' b
ža Io b cuv,
d'
a žalobcovy pozemky byla ze stavenlS e uzjištění p;ve?o sou ~'Ioze ~terou prováděla druhá žalovaná, navezena
dovy zp~tny:h ve~l ~~Iovaná zadala odvoz materiálu místním ~ovoz
opuka, da:e ze dru . se stalo se strany dělníklI nebo povozníku, jest
n.íkun; a z:t navte~~~~ kusé a musilo býti rozhodnuto, jak se stalo.
řlzenl po te o s ra
..
,
'
d
k'd ještě o námitku že opuku nelze odstramli, ponevad z
Poku pa. j e . .
to Ú v žalobní prosbě, aby byla opuka
zvětrala, stačl. poukoaJ:t~těn~bs~ženo nic jiného, nežli aby na P?zemku
odvezena, nem v P.. zas
'ah do jeho vlastnictví se stal, bylo vse uvežalobcově, ,kde }~Slvy t
(§ 345 obč zák.)' že by to nebylo možné,
.,
deno do predesleho s avu.
žalovaná firma vubec netvrd!.
čis.
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P 'ký magistrát jako politický úřad prvé stolice j,:st opráv~ěn za-

kroči~~~ zájmu státní správy o vyšetřenl a rozhodnu~!)~latnosh ma;::

želství třebas tento zájem záleží jen v tom, aby bylo Zjlsteno domovs e
právo 'manželky a jejího dítěte.
(Rozh. ze dne 9. března 1939, Rv II 86/39.)

,
.

Na žádost magistrátu hlavního města Pra?y bylo. podle § 28 zá~.
cl 28 května 1919 Č. 320 Sb. z. a n. z duvodu bigamie (§ 52 obc.
z:k )ezav~deno řízení ~ neplatnost manželství Václava J. a Mane .ro~~né š., uzávřeného dne 8. ledna 1924 v S. pod~e obř~du pravosla.vneho
a o b a niž š í s o u d y prohlásily ono manzelstvl za neplatne.
Nejvyšší
tu jde, v

S O II

d nevyho věl dovolání a uvedl v otázce, o niž
dllvodech:

Podle dvorského dekretu ze dne 27. června 1837, Č. 208 Sb. z. ~.
(srov. rozh. Č. 15179 a 13495 Sb. n. s.Ulyl op;ávněn pr~žský .maglstrat
jako politický úřad prvé stolice zakr~cIÍl ~ zajmu statm spravy o .vyšetření a rozhodnutí o platnosÍl manzelslvl Vaclava a Maile, J,-ovych,
při čemž zájem státní správy záležl již v tom, aby bylo zpsteno domovské právo Marie J. a její dcery.
Posoudíl tedy odvolací soud sporný případ správně i s hlediska
právního.
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PŮVGdské

právG (zák. č. 218/1926 Sb. z. a n.).
Není-Ii smluvenG něco jiného, má původce díla nárGk na tG, aby
s dílem bylG uveřejněnG také je hG jménG.
. Předpis § ~1 p~v<?d. ~. y~ezuje jen povšechně .okruh jednGtnéhG
prava puvodskehG, jez chranl jak tdeálm, tak i GSGbní zájmy puvodcGvy.
NárGk dGmáhající se zákazu pGrušování práva puvodcGva předpG
klád~,nebe~p.ečI opak~ván~ ruš,ebníhG činu; tomu tak není u článku, jenž
byl jtz uverejnen a k jehGz Gpetnému uveřejněni nemá dGjíti.
(Rozh. ze dne 10.

března

1939, Rv I 662/38.)

Zalovaná akciová společnost »M.« objednala od žalobce článek _
povídku pro svůj »Maga~in,1937« a, uveřetn~la jej v uvedeném »Magazm~«" al: bez aut?rova jmena. Kdyz se pnslo na to, že nedopatřením
v tIskar,ne ne?.yl0.lméno ~alobce jako :původce vytištěno, doplnila v neprodanych v~tI.scI~h u član~u auto;-ovo Jméno. Doplnění se nestalo jen
aSI u 30010 vytIsku z celkoveho poctu 20.000. Spatřuje zásah do autorskéh? prá~1I: ~ tom, že ,žalovaná neuvedla jeho jméno při řečeném článku,
ktery uvere]ntla, domaM se žalobce 1. určení, že mu přísluší k článku
»Zázraky profesora Kladivouna«, uveřejněném v -»Magazinu 1937« pů
vodské právo - to jest právo na současné označení autorova jména
při tomto článku, II. že se žalované zapovídá, aby původské právo žalobcovo, to lest právo na současné uveřejnění jména žalobcova při uvelob~ovo: to jest ~ráv~ ,na současné ,uveřejnění jména žalobcova při
uvere]nen! uvedeneho c1,:nku v ?otčenem »Magazinu« dále porušovala,
a ~oneč~e lIL, ,~by byla zal ovana ?dsouze,na zaplatiti žalobci přiměřené
odskodne ~v~ vysl 2000 K. Za~O\~ana nepoprela autorské právo žalobcovo
k,onomu c1a?ku, am ]: neuv,ad~I~, ~ pochybnost, ani podle § 13 původ.
zak. neuplatnovala prava naleze]1cl autoru. S o u á p r v é s t o I i c e
uzna!. P??le ,žalo?y, uZ,nav co do části žalobní prosby pod 111. uvedené
za pnmerene odskodne 500 K. O d vol a c í s o u d k odvolání obou
stran zamítl žalobu zcela. D ů vod y: Zalobce netvrdil ani nedokázal
že žalovaná převzala vůči němu závazek rozšířiti »Magazi-n« k rozšířeni
autorova článku, ~ejména, za účelem rozšíření autorovy popularity, a že
by SI osobovala jeho pravo ve smyslu § 13 původ. zák. Rovněž netvrdil, !e ?y žalovan~, pr?y~mluvně ~d!lla více exmplářů »Magazinu«.
Pro urcem rozsahu pnkorl zalobce nrc konkretního neuvedl. To, co žalobce pokládá za zásah do autorského práva (§ 44 původ. zák.) nelze
však zaň považovati, přihlédneme-li k tomu, 1. že uvedený zákon' u jednotlIvých kategorií děl speciálně uvádí, jaké disposice vyhrazuje autorovi, a ve kterých tudíž nastává zásah do výhradného práva původcova
ve smyslu § 44 původ. zák., 2. že ani z ustanovení §ii 21 22 23 24 28
~ 29 uved,' ~ák.; a~i z předpisůJ~ 12, 13 ~ 60 uveď. 'zák' ne1~e :yvoditi,
ze nevyhstenr ]mena autora pn clanku hm, kdo článek od autora obJednal, autoru zaplatil a vytiskl. tam, kde měl býti vytíštěn, aniž vzal

n'a se povinnost rozšiřování, _při čemž autorské právo žalobce nepopíral
a neosoboval si jeho práv (§ 13 půvd .. zák.), mohlo by býti kvalifikováno
jako zásah do původského práva, i když k pojmu zásahu nenáleží zavinění a nevytištění jména za uvedených předpokladů není uvedeno
v disposicích, které zákon uvádí jako licence. Není-li tu zásah, pak není
ani možnosti žalovati podle § 57 uved, zák. na odškodné za utrpěné
příkoří, kteráž žaloba předpokládá zásah podle § 44 uved. zák. a zavinění, a není ani důvodu k žalobě a žalobnímu žádání podle § 58
zák., když žalovaná nepopírala, neuváděla v pochybnost práva žalobcova a neuplatňovala je ve smyslu § 13 uved. zák
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalobcovo co do částky 500 K,
jínak jeho dovolání nevyhověl.
Důvody:

Dovolateli jde jen o to, aby bylo s článkem, jehož jest původcem,
uveřejněno jeho jméno. Tento nárok, jak jest žalobou uplatňován, jest
původci díla, není-li smluven opak, zásadně přtznati, poněvadž oprávnění původce díla k tomu, aby s dílem bylo uveřejněno také jeho jméno,
plyne ze samé P?dstaty původského práva, .iež se nevyčerpává jen
ochranou ryze majetkových práv původce díla, nýbrž chrání také jeho
ideální a osobní zájmy, mezi než patří právě žalobou uplatňovaný nárok
(srov. § 16 původ. zák). Nezáleží na tom, že předpis § 21 původ. zák.
oprávnění neuvádí výslovně, protože jednotlivá práva vyhrazená
původci díla nejsou v řečeném zákonném předpise uvedena výčetmo,
nýbrž onen předpis jen povšechně vymezuje okruh jednotného práva
původského, které, jak řečeno, chrání i ideální a .osobní zájmy Důvod

toto

covy. V souzeném případě však žalovaná dovolatelovo právo na úveřej
ně ní článku »Zázraky profesora Kladivouna« s jeho jménem z důvodu
jeho původského práva k článku nejen nepopírala, ale naopak mu je
přiznávala, namítajíc jen, že k vynechání jména došlo nedopatřením,
které prý jí nemůže býti přičítáno za vinu, a že tedy žalobci nepřísluší
ani nárok na náhradu podle § 57 původ. zák. Dovolání není oprávněno.
Dovolate! totiž vůbec nenapadá právní názor odvolacího soudu, proč
není v souzeném případě důvodu k žalobnímu žádání podle § 58 původ.
zák. ,Mín!o to určovac,í výrok ,co do porušení půvDdského práva vynechamm zalobcova ] mena nemel by v podstatě v souzeném případě ji. p.é~o významu pro souzený spor, nežli že by v něm bylo předurčujícím
zp~sobe':1 rozhodr;uto o dúvodu nároku jeho na náhradu škody, jenž
ovsem predpokláda podle § 57 uved. zák. ještě také zavinění žalované
společnosti. Jinakého právního a praktického důsledku a účinku by
takovýto výrok pro žalobce za zjištěného stavu věci mi ti nemohL Co do
požadovaného odškodného jde však v dovolání již jen o 500 K, když
žalobce nechal vejíti v moc práva ónu část rozsudku procesního soudu
jímž byly další jeho nároky peněžité zamítnuty. Jde proto pro dovoláni
v otázce odškodného o věc nepatrnou, takže dovolací soud nemůže
pře::ko~umati napadený rozsudek v této části pro nepřípustnost dovolání.
Dals! zalobní žádost, aby bylo žalované zakázáno porušovati žalobcovo
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původské právo k článku stejným způsobem, nemá v přednesu žalobcovu a ve zjíštěném ději podkladu. Jde totiž o článek, který byl již uveřejněn a o němž ani žalobce netvrdil, že by k jeho opětnému uveřejnění
mělo nebo mohlo dojíti. Nehledíc ani na to, že se žalovaná podle skutkového zjištění pokusila o to, aby závadný stav podle možnosti odstranila, není tu podkladu pro to, že by k uveřejnění a zvláště porušení
žalobcova práva z naznačeném směru mohlo dojiti, že by zde tudíž
v souzené věci podle zjištěných okolností vůbec bylo nebezpečí opakování takového rušebného činu a že by zde zájmy žalobcovy nutně vyžadovaly právní ochrany, zvláště když žalovaná sama vysvětluje věc
jenom nedopatřením a když v tom směru její přednes byl potvrzen ve
skutkovém zjištění. Z toho tedy nutno plným právem souditi, že žalovaná
zásadně ani v tom směru nárok žalobcův nepopírala, a není podkladu
k domněnce, že by se mohl podobný případ opakovati právě u žalobcova
článku, jehož se spor týká. Není proto ani v této příčině žalobni prosba
oprávněna.

čís.
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Ochrana jména podle § 43 obč. zák.; pojem jména ve smyslu řeče
ného uslanovení.
Pokud nejde o neoprávněné užívání jména k účelům reklamním
v souvislosti s vyobrazením reklamní figury.
(Rozh. ze dne 10. března 1939, Rv I 1591/38.)
Žalobce josef V. se domáhá žalobou, aby žalovaná firma, pod kterou
Josef L. vyrábí cukrovinky »Hašlerky« a používá pro jejich reklamu
jména a vyobrazení »pana Vozába«, byla uznána povinnou a) zdržeti se
uživání jména »Vozáb« ve své reklamě jakéhokoliv druhu a b) odstraniti
z veřejných a veřejně přístupných míst a místností veškeré reklamní
předměty s jménem »Vazáb«. K jejímu odůvodnění přednesl: V různých
časopisech se objevují oznámení, v nichž »pan Vozáb« doporučuje proti
rýmě a kašli »Hašlerky« a která jsou doprovázena obrázkem »pana
Vozába« v komických postojích se psem »Fenyglem«, v obchodech jsou
vylepovány články líčící avantury »pana Vozába« s obrázky a vystavovány jsou fíguriny, označené jako »pan Vozáb«; žalobce, jehož rodové
jméno jest totožné s uvedeným jménem, .iest všude vystavován posměš
kům, které jsou ve spojitosti s reklamou žalované firmy, a to v nejrůz
nějších obměnách,

na

př.: doporučuji

»Hašlerky«, žádám '»!Hašlerku«,

kdy budete míti dostaveníčko atp.; když žalobce požádal žalol'anou
firmu, aby se zdrželé!. užívání jeho rodového jména, namítla mu, že se
jméno »Vozáb«, kterého žalovaná firma úmyslně užívá k reklamě »Hašlerek«, vykládá ze slovesného tvaru »ozábl« a značí člověka, .iemuž
ozábly ruce nebo nohy, a že si žalovaná firma vybrala ono jméno proto,
že má naznačovati člověka zmrzlého, bojícího se rýmy a kašle, který
našel v »Hašlerkách« ochranný prostředek proti nim; též nelibozvllč
nosí onoho jména se hodila žalované firmč k reklamě ve spojení s jmény

)rVochroust«, »Fi1ousová« atp.; připojením slůvka »pan« k žalobcovu
jménu dosahuje žalovaná tím většíko.mičnosti; reklama vybočuj~ z mezi
slušnosti a vkusu, ze.1mena ve spojem s psem »Fenyglem«, pam )Filollsovou«, profesorem'» Vochroustem« atp. Proti žalobě namítla žalovaná,
že při reklamě používaná osoba »pana Vozába« jest neexistující fikce,
pomocí které žalovaná firma doporučuje humoristickým, ale nevinným
způsobe~l svoje bon~ony proti kašli ?d ,roku 1931. t~kže je každ~mu
zřejmo, ze Jde o smyslenou postavu, mkolI o osobu a zalobcovo ]meno.
jméno Vozáb jest běžným jménem, jehož žalovaná firma užila náhodou,
aniž by chtěla jméno žalobce nebo jiných osob stejného jména uváděti
v posměch jako jméno osob bojících se zimy. Reklama žalované firmy
není příčinou urážek, kterými se žalobce jeho známí dotýkají a jest jeho
věcí, aby urážek netrpěl u těch, kdož mu je vyslovují a jej zesměšňují.
Osoba »pana Vozába«, v reklamě užívaná, nemá nic společného s povahou a vzhledem žalobcovým. Ni žš í s o u cl y uznaly podle žaloby,
odvolací soud z těchto důvodů: Podle zjištění soudu prvé
stolice mluvili zaměstnanci firmy C., u níž byl žalobce ředitelem, o' žalobci jako o »bledém admirálu«, činili různé vtipy podle reklamních
obrázku, soukromí úředníci mezi sebou mluvili o žalobci jako »u panu
VozábovÍ«, »0 bledém admirálu«, psa u uhelného skladišté nazývali
»Fenyklem«, sluhovi hrozilo propuštění, poněvadž reklamní povídku
vztahoval na žalobce, reklamní článečky žalované firmy dávaly podnět
k žertům na žalobce; žalobci měla býti odepřena dodávka dobytka,
ježto se' členové státního zdravotního ústavu domnívali, že žalobce dodávky nepotřebuje, když obchoduje s cukrovinkami. Svědek P. měl dokonce za to, že jde o firmu žalobcovu. Není tudíž napadený rozsudek
v rozporu se spisy, když uvádí, že se jméno »pan Vozáb« z reklamy
vztahovalo na žalobce. Co se týká otázky aktivní legitimace k žalobě,
Jde o výklad ustanovení § 43 obě. zák. Uvedené ustanovení poskytuje
'ochranu jména každému, kdo je poškozován neoprávuěným užíváním
jeho jména. Zdržovací žalobou lze tedy účinně zakročiti tehdy, jestliže
někdo užívá neoprávněuě jména oprávněného nositele a když se tím
nositeli jmépa ubližuje. Neoprávněným pak jest i užívání cizího jména
pro obchodní cíle bez svolení oprávněného nositele jména, neboť i tím
se zasahuje nepochybně do práva oprávněného, který má zákonný nárok na své jméno nabyté rodovým příslušenstvím. Užívá-Ii žalovaný
jména žalobcova k účelům obchodním resp. reklamním, jest žalobce
k žalobě aktivně oprávněn. Vytýká-li žalovaný, že se jméno »Vozáb«
vztahuje jen na reklamní postavu, nikoli na žalobce, není to rozhodující,
ježto tím se na věci nic nemění, neboť žalovaný užívá cizího jména k cílům obchodně-reklamním nedovoleně, činí-li tak bez svolení oprávně
ného nositele jména, tedy neoprávněně. Poněvadž pak byla zjištěna
i druhá náležitost, totiž že právě reklama žalované firmy, užívající
jména»Vozáo«, zavdala příčinu posměváčkům, aby se žalobci posmívali, tudíž škoda třebas immateriální, _
jest jím věc po právní
stránce zcela objasněna. jest míti za to, že zákonná jména musí býti při
znána osobám, ,které jsou i nehmotně poškozovány neoprávněným UŽÍváním jejich jména z důvodů obchodně reklamních cílů, a že takové
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osoby mají nárok na to, aby nebyly z dŮ.vodů hospodářského egoismu
jínými osobami vystavovány posměchu, ať již se strany jakékoli. Posoudil proto podle názoru odvolacího soudu soud prvé stolice věc správně,
vyhověl-Ii žalobě.

N e j vy Š š í s o u d zamítl žalobu.
Důvody:

Tím, že žalovaná použila k reklamním účelt1m slova shodného s rodovým jménem žalobcovým, nemusila se ještě dopustiti jednání příčí
ciho se předpisu § 43 obč. zák., i kdyby žalobci byly bývaly z toho vzešly ony nepříjemnosti, jež tvrdil v žalobě a které byly ostatně nižšími
soudy zjištěny. Ochrana jména, k níž došlo v § 43 obč. zák. ve znění
třetí dílčí novely, záleží totiž v tom, že se žalobce smí domáhati toho,
aby žalovaný upustil od užívání jeho jména, jestliže žalovaný užívá
onoho jména neoprávněně a žalobce je tím poškozen. Nemůže býti pochybnosti o tom, že se zde jménem míní označení, Jímž má býti individualisována určitá osoba, a nikoli jen nějaké slovo samo o sobě bez souvislosti s označením osoby. Neoprávněně lze ovšem užíti jména také
k účelům reklamním a v souvislosti s vyobrazením, neboť předpis' § 43
obč. zák. nerozeznává, k jakému účelu bylo jména použito. Úspěšná
zdržovací žaloba ve smyslu řečeného zákonného předpisu, o jakou
v souzeném případě jde, by podle toho, co řečeno, předpokládala, že
použitím slova »Vozáb« byl míněn přímo žalobce nebo alespoň, že by
k takové domněnce mohla býti svedena z určitých důvodů veřejnost,
o niž by podle povahy jednotlivého případu šlo, na příklad tím, kdyby
reklamní figura označená slovem» Vozáb« vykazovala některé znaky, jež
by mohly poukazovati na žalobce. Dojem, který by snad mohl náhodně
vzniknouti jen u jednotlivce a v jednotlivém případě, nebyl by rozhodující. Nelze povšechně přisvědičiti názoru odvolacího soudu, že není
rozhodující, zda žalovaná užila označení shodného se jménem žalobcovým nikoliv na žalobce, nýbrž jen na reklamní postavu, když není sporu
o tom, že reklamní postava nevykazovala žádných znaků, jež by mohly
sváděti k domněnce, že jde o žalobce; nelze proto přisvědčiti odvolacimu soudu ani v tom, že již dostačí, když žalovaná onoho oznočení
užívá bez žalobcova souhlasu. Že by žalovaná užila označením reklamní
figury slovem »Vozáb«, tohoto slova jako jména žalobcova ve smyslu
právě vyloženém, nebo že by si vybrala dokonce úmyslně rodové 'jméno
žalobcovo k účelům reklamním, jak tvrdil žalobce, nebylo dokázáno;
šlo tu jen o použití slova toho k reklamě právě jenom jako slova pro
jeho slovní a pojmový obsah a význam, a to k označení jedné z vymyšlených figur, jak tomu bylo také u ostatních figur v reklamě a k účelům
reklamy tam vystupujících, tedy nejinak nežli jak je tomu v pohádkách
(na př. v pohádce o Dlouhém, širokém a Bystrozrakém), nebo, jak to
bývá v reklamě, při niž je obrázková část podložena slovním doprovodem nebo výkladem. Jen tak mohla býti ona reklama v souzeném pří
padě vykládána všeobecně, jsouc posuzována bez zaujetí a bez chtěného
zkreslení významu slova použitého v reklamě a významu jejího účelu.

šlo tu o zužitkování slova pro jeho jazykový vyznam, který právě mohl
a měl sloužiti reklamě, a nikoli o použití nějakého osobního jména,
zvláště jména žalobcova, které je nahodile stejné s použitým slovem.
Tu ovšem nelze mluviti o tom, že by byl žalovaný nedovoleným způso
bem použil jména žalob,cova. Stejně by tom~ bylo na př .. v liter~rnín;
díle jestliže by se v nem vyskytlo slovo, treba pko Jmeno smyslene
osoby vystupující v onom díle, stalo-li se to bez jakéhokoli vztahu
k něj~ké skutečné osobě. Kdyby při tom mohlo snad přes to dojíti
k zesměšnění někoho, nebylo by zde cestou k nápravě ono ustanovení
občanského práva o ochraně jména, nýbrž měla by tu význam ustanovení k ochraně osobní cti proti osobám posměšky si činícím. Ze zjištění,
jež učinily nižší soudy o,!vrzených posměšcíoch žalobci ,vzniklých, I;lyne,
že v okruhu osob, o nez pro posouzem duvodnosh zalobmho naroku
jde, byly si také ony osoby vědomy toho, že jde jen o pouhou nahodilou
shodu použitého slova se jménem žalobcovým, jež jím dávala s ostatními použitými výrazy podnět k oněm posměškům. Výjimky, na něž
poukazuje odvolací soud a které by mohly nasvědčovati tomu, že reklama byla vztahována na žalobce (případy s členy státního zdravotmckého ústavu a s Václavem P.), nejsou skutkovým přednesem žalobcovým před prvým soudem podloženy. Mimo to není tu ani postačujícího
podkladu pro úsudek, že by osoby v oněch případech v úvahu přichá
zející, hledíc též na povolání (obor působnosti) žalobce, mohly býti za
daných poměrů důvodně svedeny k domněnce, že označení >>V ozáb«
bylo použito skutečně jako jména žalobcova nebo k označení osoby žalobcovy na jeho úkor a že by si byly neuvědomily, že tu jde jen o pouhou nahodilou shodu se slovem zvoleným při reklamě, jež není v žádném vztahu k žalobci. Za toho stavu věci není ani rozhodující výtka neúplnosti řízení, budovaná na tom, že nebyl proveden důkaz o tom, kolik
,jest v P. osob téhož jména jako žalobce.
čís.

17258.

Zamítl-li soud prvé stolice žalobu vůbec, odvolaci soud pak jen pro
tentokráte, jest rozsudek odvolacího soudu pro žalobce rozsudkem potvrzujícím; nepřevyšuje-Ii předmět sporu 7.000 K a neprohlásil-Ii odvolací soud v rozsudku dovoláni za přípustné, je jeho dovoláni nepří
pustné. žalovaný je v takovém připadě k dovoláni oprávněn.
(Rozh. ze dne 10.
Srov. rozh.

Č.

března

1939, Rv I 2963/38.)

797,593 Sb. n. s.

s o udp r v é s t O I i ce žalobě o vydání svršků oceněných na
11.000 K zčásti vyhověl, zčásti ji zamítl ,0 d vol a c í s o u d na odvolání obou stran potvrdil napadený rozsudek v části vyhovující žalobě,
oceniv předmět sporu v této části částkou 10.400 K, kdežto vostatku
zamítl žalobu pro tentokráte.
Ne j vy Š š í s o u d odmíi1 dovolání žalobkyně.
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vod y:

žalobkyně napadá rozsudek odvolacího soudu jen co do nároku na
vydání šatstva a obuvi. Hledíc na to, že žalobkyně ocenila hodnotu celého žalobního nároku na 11.000 K a odvolací soud ocenil předmět sporu
stran bytového zařízení nábytku a koberců částkou 10.400 K, činí hodnota nároku, o němž by měl dovolací soud rozhodovati, 600 K.
Soud prvé stolice žalobu v příčině tohoto nároku zamítl. Odvolací
soud vyslovil, že se odvolání žalobkyně v tomto směru vyhovuje a rozsudek změňuje tak, že se žaloba zamítá jako předčasná pouze pro tentokráte.
Jestliže však soud prvé stolice žalobu zamítne vůbec a odvolací soud
jen pro tentokráte, jest takový rozsudek odvolacího soudu pro ž alob c e rozsudkem potvrzujícím. Jestliže pak předmět sporu nepřevy
šuje 7.000 K a odvolací soud neprohlásí v rozsudku dovolání za pří
pustné, nemá žalob ce - na rozdíl od žalo van é h o (Sb. n. s.
č. 797) - podle ustanovení § 502, odst. 3 c. ř. s. ve znění zák. č. 251/
1934 a 314/1936 Sb. z. a n. práva k .dovolání (Sb. n. s. Č. 593).
Dovolání žalobkyně není proto přípustné.

čís.

I za

účinnosti čl.

V.

Č.

17259.*

5 a, 6 zák.

č.

69/1935 Sb. z.. a n. se za-

jištění dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti (docl. III. k nař. Č. 143/
1922 Sb. z. a n.) děje obdobně podle předpisů §§ 284 a dalšlch zák.

o

př.

daních.

Srov. rozh.

(Rozh. ze dne 8. září 1938, R I 886/38.)
Č.

bude pravděpodobně proti nabyvateli, tudíž proti povínnému, vyměřena
ve stejné výši jako. proti zciziteli, takže dávka dosud předepsána nebyla
a není ani splatná, a vyměřovací úlřad měl tudíž povinnému dáti p'říkaz
k zajištění. Avšak není tu ani druhé podmínky nutné k zajištění, totiž
ohrožení dávky, neboť v zákoně Č. 15/1937 Sb. z. a n. v připomínce
k § 284, odst. 1, jsou výslovně uvedeny případy ohrožení, že se totiž
poplatník hodlá vystěhovati, nebo že marnotratně hospodaří, nebo ná··
sledkem předlužení hrozí ohlášení konkursu, nebo že jmění bude rozdě
lenO. Vymáhající věřitel odůvodnil ohrožení tím, že z dopisu povínného
vyplývá, že je předlužen. To však ještě není důkazem, že by povinnému
hrozilo prohlášení konkursu, když není dokázáno, že by se proti němu
vedly četné exekuce. Nejsou tedy splněny podmínky zajišťovací exekuce
a bylo proto stížnosti jako odůvodněné vyhověno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V rozhodnutí č. 14616 Sb. n. s. vyslovíl a obšírně odůvodníl nejvyšší
soud, že se zajištění dávky z přírůstku hodnoty (dod. III k nař.
Č. 143/1922 Sb. z. a n.) děje obdobně podle předpisů §§ 284 a násl.
zák.·o př. d. Není příčiny od této zásady se odchýliti ani v souzeném pří
padě. Doslov § 41, odst. 3, a § 44, odst. 3, zák. č. 329/1921 Sb. z. a n.,
novelisovaný čl. V Č. 5 a 6 zák. 69/1935 Sb. z. a n., neposkytuje žádného základu k tomu, že v tomto směru měla nastati změna proti stavu
předchozímu. To vyplývá ostatně i z důvodové zprávy k vládnímu návrhu k uvedené novele (tisk Č. 2833). Je proto rozhodnutí rekursního
soudu správné a vývodům dovolacího rekursu nepodařilo se je vyvrátiti.
čís.

14616 Sb. n. s.

S o udp r v é s tol i c e povolil usnesením ze dne 28. března 1938
vymáhajícímu věřiteli zemskému inspektorátu pro zemské. dávky v P.
proti povinnéinu zajišťovací exekuci záznamem zástavního práva pro
dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti ve výši 3.000 K s vedlejšími závazky 300 K ve vložkách Č •••••• pozemkové knihy v O. Rek u r sní
s o u d zamítl návrh. D ů vod y: Povinný si stěžuje na napadené .usnesení proto, že vyměřovací úřad neuložil mu písemným, íhned proved'itelným příkazem, aby dávku zajistil, když ona dávka jest ohrožena,
a dále z toho důvodu, že takového ohrožení tu není. Stížností nelze
upříti oprávnění. Podle § 284 zák. Č. 76/1927 ve znění zák. č. 15/1937
Sb. z. a n. může vyměřovací úřaď, je-li vyhrání daně dosud nepřede
psané neho nesplatné ohroženo, uložiti .poplatníkov.í ~~semným ih~ed
provedi,telným příkazem, aby dávku za]lstIl. Že takovy pnka,z povmnemu
nebyl dosud doručen, vyplývá z návrhu vymáhajícího věřitele, že dávka
*) P,od Č. 17259 až 17281 jsou uveřejlněna rozhodnutí z roku 1938, ježto se
taik 'nemohlo státi včas.

1726().

Konkursní výdaje (mimo útraty konkursního řízení), čítajíc v to i pří
k sociálnímu (pensijnímu) pojištění, jsou pohledávkami za podstatou ve smyslu § 49 Č. 1 konk. ř. jen potud, pokud dospěly za konkursu, a nikoli také, když dOSpěly za předcházejícího vyrovnacího ří
zení, jež bylo po prohl~šení kunkursu zastaveno.
spěvky

(Rozh. ze dne 15.

září

1938, R 1 863/38.)

K rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodané nemovitosti úpadcovy přihlásila Úřadovna B Všeobecného pensijního ústavu v P. pensijní příspěvky, jež se staly splatné po zahájení vyrovna,cího řízení
Kv 20/33, jež bylo dne 20. února 1933 zahájeno a dne 16. prosince
1933 zastaveno současně s prohlášením konkursu téhož dne pod K 47/
33. Ex e k u ční s o u d nepřikázal na ně nic v podstatě proto, že jde
o příspěvky starší než tři léta, počítajíc zpět od udělení přiklepu, a že
tu proto není pro věcné ručení nemovitosti podkladu. Rek u r sní
s o II d uložil exekučnímu soudu, "by po právní moci zrušujícího usne~
Civilní rozhodnutí XXI.
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sení dále jednal a znovu rozhodl. D ů v o ~.Y: .Názor prvé.ho soudu nelze schváliti. Jak již výše uvedeno, jde o pnspev~y splatne za vyrovn~
cího řízeni, které bylo současně zastaveno s, vyhl~semm konk~rsu,.:ahe
tyto pří~pě"ky jsou postaveny na roveň nakladum konkmsmho nzem,
Jestliže je tudíž na dlužníkovo jmění ~rohlášen ~onkurs a nemov~~os:
jest zvláštní podstatou, jest z ní uspokoj1t~ pohledav~y ;a touto z~lastm
podstatou (§§ 49, 50 a 52, odsl. 1 konk. :,), ke..kt~ryn;zto pohl~davkam
sluší zajisté počítati i nedoplatky ,poj1stnych pn~pevku za z~mestna.~.ce
v dlužníkově podniku zamestnane pko pohledavky spoje~e s dals·!m
provozováním jeho podniku. Podle § 50, odst; 3, konk. r. rozho~uje
o tom, zda se pohledávky za podstatou vzt.ahuj1 na pods,~atu .'polec~ou
či na podstatu zvláštní, konkursm kom!sar a, bude tud!z vecI pl~eho
soudu, aby si v té příčině vťžádal roz~odnuh k.onkursm~o komlsare ~ .
sám upravil položky, o mchz konkursm komlsar uznal, ze se vztahuJI
na zvláštní podstatu,
N e j vy

Š

š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice,
Dllvody:

Podle přihlášky úřadovny B Všeobecného pensijního ústavu v p, jde
tu o příspěvky k pensijnímu pojištění, ~teré dosp.ěly, po zahájení vyrov. nacího řízení na návrh povmného, ale pred prohlasemm konkursu na jeho
jmění, který byl prohlášen zároveň, se • za~ta.vel,'Ím vyrov~acího. řízení;
Pokud se právě požaduje ořednostm porad!, Clm se tak vyslovne jedme
ve smyslu § 216, odsl. 1, Č. 1 ex. ř. hledíc k ton;~, ~e ~rý jde oyohledávku za podstatou podle § 49 Č. 2 konk. ř, O pnspevclc,h ~ socwlmmu
pojištění jedná sice § 49 konk. ř" ale I1lkohv p~d Č, 2, nybr~ t?hko po~
Č. 1 uvedeného paragrafu, V § 49 č', 1 k.0nk. r; ,Je rozeznavano m,ezl
útra!ami konkursního řízení a mezI vydaJl, ktere JSou spojeny s udrzováním a správou konkursní podstaty a s jejím, hosp~dařením, ~íta
jíe k nim daně, které se týkají p.odstatY:.s0.d~ytne, !,erm ~ac~tovne), a
zejména též přispcvky k sociál mm u p0J.'ste~l, ,ktere ~oSptV~j1 z~ ~o~
kursu, Kdežto o útratách konkursního nzem zakon vyslovne uvadl, ze
»k ním náležejí útraty předchá~ejícího říze~í vY.:.ovn~cího, byl-li konkurs
prohlášen zároveň se zastéwe~lm vyrov~aclhv? fll,em ne~o, nav.navrh p.odaný do 15 dnů po zastavem vyrovnaclho :Ize,m«! schazl,J'~1 ~?nk.U!s
ních výdajích tento dodatek, takže konkursm vydaje a tudlz I pnspevky
k sociálnímu pojištění jsou pohledavkaml za podstato,: ve smyslu dotčeného zákonného ustanovení jen potud, pokud dospely za konkursu,
a nikoli také, když dospěly za předcházejícího 'yyro.~na~ího řízeni, ,iehož
zastavení následovalo po prohlášení konkursu. Ze pnspevky k soclalnlmu
pojištění nepatří mezi nároky, o nichž jedná § 49 Č. 2. konk. ř.,. plyne
již z toho, že jsou výslovně uvedeny v § 49 Č. 1 konk, r. Z vylozenych
důvodů nejsou uvedené příspěvky pohledávkou za podstatou, Neb~lo
proto ani třeba zrušovati rozvrhové u~nesenísoudu první st~hc~, za, Ílm
účelem, aby konkursní komísa!. urČIl, zda se v:;po~enute pnspevky
llztahují na společnou podstatu CI na podstatu zvlastm,

čís.
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U žívací právo k rodínné hrobce na obecním hřbitově nelze poklá-.
dali za soukromé užívací právo (§ 504 obč. zák.), nelze na ně vésti exelcuci ani je pojmouti do konkursní podstaty.
(Rozh. ze dne 15,

září

1938, R I 9'41/38,)

K o n k u r sní k o m i s a ř dal k návrhu správci konkursní podstaty Dr. Erhardu J., advokátu v L., zmocnění k odstoupení (zcizení)
požívacích práv, příslušejících zemřelému Jindřichu M, k čtvrtině rodinné hrobky na obecním hřbitově ve V" manželům Františku a Idě E,
ve V" zaplatí-Ii za ně 500 Kč. Rek u r sní s o u d odepřel schváliti
odstoupení onoho práva na rodinné h1'Obce, D ů vod y: Jest zkoumati,
zda požívací právo k hrobce náleží podle § 3 konk. ř. do konkursni podstaly a zda tudíž patří do zpeněžovací pravomoci správcovy, S jiného
hlediska věc posuzována býti nemůže. Rozhodující jest, zda by na ono
právo zůstavitelovo mohla býti vedena exekuce, A na tu otázku, poně
vadž jde o čistě osobní právo k užívání věci, která nemůže býti před
mětem soukromoprávního převodu, jest odpověděti záporně (§ 332
ex.ř.), Nelze tudíž ono právo zpeněžiti v řízení konkursním a bylo proto
svolení k tomuto zpeněžení odepřeno .
N e j v y šš i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Dflvody:
Napadené usnesení vyhovuje stavu věci i zákonu a jeho odůvodnění
.jest v podstatě správné, Pokud však jest v něm uvedeno, že jde
o »čistě osobní právo k užívání věci«, což by nasvědčovalo, že rekurs ní
soud měl na zřeteli ustanovení § 504 obč, zák., není stanovisko rekursního soudu správné,
Obecní '(komunální) hřbitovy jsou podle platného právního řádu veřejnými lú!Stavy a obec zřizujíc hřbitovy, vykonává část veřejné správy
jí uložené, takže poměr mezi ní v této její činnosti a mezi uživateli části
hřbítova je ovládán právem veřejným. Nelze tedy užívací právo zůsta
vitelovo k čtvrtině hrobky na obecním hřbitově ve V, posuzovati jako
soukromé právo užívání podle § 5,04 obě. zák. (srov, též rozh. Č. 10379
Sb, n. s.).
To však na rozhodnutí ve věci nic nemění, neboť účel a povaha
práva na rod í n n o uhr o b k u vylučuje, aby se pokládalo za zcizitelné a tedy za takové, jež jest podrobeno exekuci (§ 39 Č. 2 ex. ř,).
V souzené věci je proto bezvýznamné, zda hřbitovní řád dopouští
odstup takového práva nebo jíné nakládání hrobkou za souhlasu měst
ské rady a zda si správce podstaty k zcizení, o něž tu v podstatě jde,
obstaral svolení řečeného úřadu, když právo to je z konkursního jmění
a tedy i z opatření správcova vyňato,
K vývodům dovolacího rekursu se pod týká ještě toto:
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Z ustanovení § 3, odst. 2, konk. ř. nemůže stěžovatel těžíti pro sv U]
názor neboť toto ustanovení nelze vykládatí bez souvislosti s předcho
zím ~stanovením § 3, odst. 1, konk. ř. Z toho pak ve spojení s čl. XI!
uvoz. zák. k ex. ř. vyplývá, že dotčené právo nepatří do konkursní podstaty.
Pozůstalost Jindřicha M. nebyla tedy prohlášením konkursu omezena
v nakládání s tímto právem. Usnesením konkursního komisaře bylo však
správci podstaty dáno zmocnění k zcizení onoho práva jako části úpadkové podstaty, takže tím byla pozůstalost postižena, a proto dovolací
stěžovatel neprávem jejímu opatrovníku upírá právo k opravnému prostředku (§ 192 konk. ř.).
Ustanovení § 37 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. tu nelze užíti (srov.
§ 188 konk. ř.).
čis.
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Ustanovení § 456 obč, zák. upravuje poměr mezi vlastníkem movitě
věci a tim komu byla cizivěc dána do zástavy bez vlastníkova přivo

lenl netýká se však nároků vlastníkových proti tomu, kdo věc bez jeho
při;oleni zastavil, a to zejména nároku· vlastníkova proti zástav~i, aby.

mu obstaral věc zproštěnou zástavnlho nexa, a nároku na nahradu
částky, kterou musil vlastník vynaložiti na vyplaceni zástavy, a další
škody.
(Rozh. ze dne 15. září 1938, Rv I! 898/37.)

Františka Z., matka žalobkynina, byla vlastnicí 3% odškodňovaciho.
"státního dluhopisu za válečnou půjčku, znějícího na 2.750 Kč nom. Uve-·
dený dlužní úpis půjčila jeho ,:lastnice žalo~anému. souhlasí~ s t~m, ~br
jej mohl dáti do zástavy Mam
z.a dluh zalovane,ho. ~ ~astave 'pra':,~
dotčené věřitelky jest onen dluz11l UplS dosud, ponevadz zalovany svuJ
dluh u ní ještě nezaplatil. Po úmrtí ~rantišk~ Z. byla pozů~tal.ost, p.o ní
podle odevzdací listiny odevzdána zalobkym pko umversalm dedlčce,
která se bezvýminečně přihlásila k .r0zůst~lo~ti. Domá~~ ,se pr.oto ~a~
11uzm
lobkyně na žalovaném, aby byl uznan povmnym vy?avlt; ~e~eny 5
úpis z ruční zástavy Mane L. tak: ab~.uvedeny dlu,ZllI UplS z~l~b
kyni vydala, a za tím účelem zaplatrtr Mam L. 1.8f!O Kc, p~o ktere z~
lovaný dal dlužní úpis do zástavy. S o udp rve s t o I I C e zamIll
žaloby. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž
tu jde, v

!-'.

důvodech:

Rozhodnutí sporu závisí v podstatě na, právním posouzení věci
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.). Nesporným bylo, že Franti·š1ka Z., matka žalobkyně,
byla vlastnicí 3% odškodňo~~,cí:lO. s~~~ního dl~hopis~ za válečn.ou
půjčku, který žalovaný podle z]lstem mzslch soudu obdrzel od vlastmce

výslovně jako půjčku, aby jej mohl za souhlasu Františky Z. dáti do
zástavy. Zalovaný brání se proti žalobě universální dědičky Františky
Z. námitkou, že zůstavitelka ještě před svým úmrtím pozbyla vlastnictví k spornému dluhopisu a že ho nabyla její sestra Marie Z., ježto
FnnÍÍ'ška Z. jí nabídla řečený dluhopis do vlastnictví a ta zase uvedenou nabídku přijala. Ježto nabídka a přijetí staly se jen písemně, jde
pouze o výklad nesporného obsahu korespondence. Nutno tu vycházeti
z toho, že žalobkyně napsala Marii Z., že Františka Z. jí nabízí na její
pohledávku půj~ku 3.75~ Kč, ,!<terou ,:,U půjčila jak? zástavu, takže by
musila čekatI, az by zemrela. zalovany oznaml I Mam Z. dopIsem ze dne
16. listopadu 1933, že jí Františka Z. dá svou válečnou půjčku deponovanou u žalovaného, že si však vyhrazuje kni vlastnické právo, dokud
žije, a že teprve po jejím úmrtí Marie Z. bude míti právo ji požadovati od žalovaného. Marie Z. konečně odpověděla dopisem žalovanému, že s tímto návrhem souhlasí. Z toho však jasně plyne, že Františka Z. za života nepozbyla vlastnictví k uvedené válečné půjčce, nýbrž
si je vyhradila až do úmrtí. V projevech obsažených v korespondenci
nelze spatřovati ani odevzdání prohlášením, ani přijetí dluhopisu Marií
Z., ani poukaz zůstavitelčin řízený na žalovaného a jeho přijetí, abyclluhopis v určitou dobu po zaplacení dluhu touto zástavou zajištěného byl
Marii Z. vydán. Nelze proto říci, že Františka Z. pozbyla a že Marie Z.
nabyla vlastnictví k spornému cennému papíru. Tím padá však jediná
podstatná námitka žalovaného proti žalobnímu nár"oku, žalovaný sám
nenabyl věcného práva k řečené válečné půjčce a proto je povinen
vrátiti ji universální dědičce dřívější vlastni ce, a to jak podle ustanovení věcného práva, jejichž užití dovolatel požaduje, tak i podle ustanovení o půjčce (§ 973 obř. zák.).
K vývodům dovolatelovým se jen podotýká, že se žalovaný neprávem
, dovolává předpisu § 456 obč. zák., neboť toto ustanovení upravuje poměr mezi vlastníkem movité věci a osobou, které cizí věc bez přivolení
vlastníkova byla dána do zástavy. Tímto předpisem nejsou však dotčeny nároky vla'Stníkovy proti tomu, kdo věc bez jeho přivolení zastavil, zejména nárok vlastníkův proti zástavci, aby mu byla opatřena věc
prostá nexu zástavního, nárok na náhradu částky, kterou musil snad
vynaložiti k vyplacení zástavy, a dal~Š'Í škody. Ustanovení § 456 obč.
zWk. ostatně tu nemá místa již proto, že válečná pŮj,čka. podle zjištění
nižších soudů byla žalovaným zastavena s přivolením vlastnice Františky Z. Nedůvodné jsou proto i vývody žalovaného o poctivosti
Marie L. Nesprávné je tvrzení dovolatelovo, že nárok z titulu půjčky
nebyl uplatněn; vždyť připouští sám, že toto tvrzení v žalobě byJo obsaženo. Ačkoliv žalobkyně později tvrdila, že žalovaný nabyl řečeného
dluhopisu trestným činem,nemá to vlivu na posouzeni věci, poněvadž
vlastni ce nabyvši podle svého tvrzení vědomost o zastavení dluhopisu
ponechala jej dále žalovanému, a proto dluhopis mu nejméně od této
doby byl půjčen. Třebaže nebyla určena doba jeho vrácení, byl žalovaný podle § 973 obč. zák. povinen neotáleti s užíváním věci a ji pokud
možno brzo vrátiti. Není tu důvodu šetřiti v souzeném případě ustanovení § 904 obč. zák. Ze by žalovaný ještě jiným způsobem než zaplace-
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ním pohledávky Marie L. mohl dosáhnouti propuštění dluhopísu z ruční
zástavy a že by žalobkyně tedy nemohla na něm žádati zaplacení toholo dluhu u Marie L., nebylo namítáno a zejména nebylo v dovolacím
řízení vytýkáno. Bezduvodnému dovolání nebylo proto vyhověno.
čís.
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Jestlíže nabylo právní moci usnesení, jímž byl povolen vklad zástavního práva pro náhradní pohledávku (§ 222 ex. ř.) v pořadí uspokojení simultanně váznouci pohledávky, a zároveň vyznačena vykonatelnost oné pohledávky, lze povoliti dražbu zatížené vložky bez exekuč
ního titulu a bez zkoumání, zda byla uspokojená simultanní pohledávka
vykonatelná a zda je usnesení o vykonatelnosti náhradní pohledávky
věcně správné.
(Rozh. ze dne 20.

září 1938,

R II 308/38.)

Ex e k u ční s o ud povolil vyniáhající věřitelce k vymožem Jep
pohledávky 9.8,05 Kč 55 h, přikázané jí rozvrhovým usnesením okresního soudu v H. ze dne 31. července 1937, jako náhradní nárok podle
§ 222 ex. ř., exek,uci vnucenou dražbou nemovitostí povinn~, zapsaných ve vložce Č. 1121 poz. knihy L. Rek u r sní s o u d zamltl navrh.
D II vod y: Podle § 138 ex. ř. mUže býti povolena vnucená dražba jen
tehdy, je-Ii vymáhaná pohledávka vykonatel~á. V souzené ~ěci jde. o ~.á:
hradní nárok podle § 222 ex. ř., tedy o nahradu za to, ze vymahapcI
věřitel při dřívější exekuci na nemovitosti vyšel na prázdno proto, že
předcházející knihovní věřitelka, a to Občanská záložna v P. přihlásila
celou svou knihovní pohledávku k zapravení z vydražené hypoteky simultanní a že byla uspokojena nepoměrně na újmu nynější vymáhající
věřitelky. Proto však, že pohledávka na prázdno vyšlá byla vykonatelná, nestal se ještě tento náhradní nárok vykonatelný, poněvadž s ~í
není totožný, je naopak toliko náhradou za schodek, která se realISUje
tím, že tento nárok nastupuje na místo zapravené knihovní pohledávky
simultanně váznoucí a že se vkládá v jejím pořadí. Je to druh přikázání
nebo vnuceného postupu, z čehož plyne, že není-li tato kníhovní položka vykonatelná, nemuže ani nárok býti vykonatelný. Roz~rhové
usnesení určující náhradní nárok podle § 222, odst. 4, ex. ř. nem exekučním titulem, podle něhož by věřitel mohl vésti přímo exekuci na nemovitost zatíženou náhradním nárokem. Nebyla-Ii původní pohledávka
vykonatelná, není vykonatelný ani náhradní nárok. (Rozh. z 5. března
1912, R III 89/12, uveřejněné ve zprávách Právnické jednoty morav~ké
1912, str. 287, rozh. Vážný Č. 7564 a 109'46.) Ne základě rozvrhoveho
usnesení ze dne 31. července 1937 mohl by tudíž náhradní nárok vymáhající strany býti vložen jako vykonatelný, kdyby z pozemkové knihy
vysvítalo, že pohledávka Občanské záložny v P., v jejímž pořa~í byla
náhradní pohledávka vyn;á~ající věřitelky v!ožena,)e .~y!{O~~telna, n~bo
kdyby tu byJ titul exekuc111 podle § 1 ex. r. Vymaha]1cI vent elka vsak

v návrhu na povolení exekuce sama ani netvrdila, že pohledávka Občan
ské záložny v P., vložená pod po!. 1 vložky č. 1121 byla vykonatelná,
a i z výpisu pozemkové knihy nelze seznati, že ona pohledávka byla
vymáhána žalobou po případě, že v pozemkové knize byla poznamenán,~ její vykonatelnost. Poněvadž tedy puvodní pohledávka, totiž pohledávka Občanské záložny v P., nebyla vykonatelná, není vykonatelný
ani náhradní nárok vymáhající věřitelky, a proto soud prvé stolice neprávem povolil pro nedostatek předpokladu § 138 ex. ř. exekuci vnucenou dražbou nemovitosti.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolke.
D u vod y:
Usnesením prvého soudu ze dne 5. února 1938, Č. j. E 30100/32-81,
byl podle rozvrhového usnesení povolen vymáhající věřitelce ve vložce
Č. 1121 vklad zástavního práva pro její »vykonatelnou« náhradni pohledávku 9.805 Kč 55 h s přís!. v pořadí uspokojené pohledávky Občanské
záložny v P., váznoucí simultanně i na vydražené vložce Č. 80 i ve
vložce Č. 1121. Uvedené usnesení bylo knihovní vlastnici vložky Č. 1121
doručeno, ta však si na ně nestěžovala, takže se i vyznačení vykonatelnosti vymáhané pohledávky 9.80'5 Kč 55 h stalo pravoplatným. Právem
pak exekuční soud podle § 138 ex. ř. i bez exekučního titulu povolil vymáhající věřitelce dražbu vložky Č. 1121 a nebylo jeho věcí, aby zkoumal, zda také původní pohledávka Občanské záložny vP. byla vykonatelná a svrchu uvedené usnesení z 5. února 1938 o vykonatelnosti náhradní pohledávky věcně správné, takže se na souzený případ nehodí
rozhodnutí Č. 7564 a 10946 Sb. n. s.
čis.
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Placená dovolená zaměstnanců (zák. Č. 67/1925 Sb. z. a n.).
Mezi omluvné důvody zameškání pracovní doby nepatři stávka, za
které zaměstnanec odepře vykonávati smluvené práce (služby), a lze
o dobu jejího trvání zkrátiti zákonnou dovolenou zaměstnancovu.
(Rozh. Ze dne 23.
Srov. rozh.

Č.

září

1938, Rv I 1486/38.)

6188 Sb. n. s.

. Žalobce, který byl u žalované společnosti zamčstnán od roku 1921
a jenž měl v roce 1937 nárok na sedmidenní dovolenou, se domáhá žalobou, aby byla žalovaná uznána povinnou zaplatiti mu 3018 Kč 7,5 II
po případě dáti mu dovolenou podle zákona Č. 67/1925 Sb. z. a n.
Proti žalobě namítla žalova:ná, že její zaměstnancí od 5. dubna do 28.
k~ětna 1937 stávkovali a že je tudíž podle §§ 7 a 8 uved. zák. oprávne na odečísti od zákonné dovolené zaměstnanců neomluvenou nepří
tomnost po shora uvedenou dobu stávky. S o udp r v é s t o I i c e
zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j v y Š 'š í s o u ci obnovil rozsudek soudu pIvé stolice,
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D ů vod y:

/

Žalovaná firma nebrojí v dovolání proti právnímu názoru odvolacího
soudu, že žalobce měl v roce 1937 nárok na sedmidenní dovolenou. Spor
jest jen O to, zda lze dobu dovolené snížítí o dny stávky.
Pro rozřešení této otázky nelze nic vyvoditi z §§ 1 a 6 zák. Č. 67(
1925 Sb. z. a ll. V § 1 uvedeného zákona jest jen stanoveno, kdy zaměstnanec nabývá nároku na placenou dovolenou, a jaký vlív má na
vznik tohoto nároku přerušení zaměstnání po dobu delší nebo kratší
šesti týdnů. V § 6 dotč. zák. se určuje se zřetelem na § 1, že zameškání
služby z důvodů, jež jsou v tomto předpisu vypočteny, nemá vzápětí
aní přerušení, ani stavení čekací doby, nýbrž že jest do ní takové zameškání započísti jako omluvené. Mezí tyto omluvné důvody zameškání
pracovní doby však nepatří stávka, jak již bylo vyloženo v rozhodnuti
nejvyššího soudu Č. 6188 Sb. n. s., na něž se pro stručnost poukazuje.
V §§ 7 a 8 dotč. zák. se pojednává o skutečnostech, jež maji vliv
na trvání dovolené u zaměstnanců, jimž již vznikl nárok na udělení placené dovolené podle § 1 dotč. zák. :
Podle § 7 zák. č. 67(1925 Sb. z. a n. je podmínkou zaměstnancova
práva na placenou dovolenou, zda zachovával v období, jež odůvodňuje
jeho nárok na placenou dovolenou, stále a správně pracovní dobu urče
nou pracovní smlouvou, a podle § 8 řečeného zitkona lze odečísti zaměstnanci od dovolené v jednotlivém roce dobu, již bezdůvodně zanedbal před nastoupením dovolené v tomto rote.
Má tedy neomluvené zameškání pracovní doby v zápěti, že se dovolená zkrátí o pracovní dobu, jež byla bez omluvy zameškána. Omluvné
důvody, jak již bylo vyloženo, vypočítává zákon v §6 a jest tedy mezi
§§ 6, 7 a 8 dotč. zák. jen ta souvislost, že zameškání pracovní doby
z důvodů v § 6 dott. zák. nemá v zápětí zkrácení dovolené podle §§ 7
a 8. Poněvadž tak provedená stávka, jak byla v tomto sporu skutkově
zjištěna, nepatří mezi omluvné důvody podle § 6 zák. Č. 67(1925 Sb.
z. a n., jest o dobu jejího trvání zkrátiti podle §§ 7 a 8 uved. zák. zákonnou dovolenou zaměstnancovu.
K stejnému závěru lze však dospěti i z účelu zákona.
Řečeným zákonem mělo býti zaměstnancům, na něž se zákon vzta. huje, zajištěno potřebné zdravotní zotavení při trvalém zaměstnání
v podniku a po určitou z;íkonem přesně vymezenou dobu. Předpokládá
tedy zákon, že služební výkony, trvající celý služební rok, způsobují
takové vyčerpání sil zaměstnance, že jeho zotavení vyžaduje určité doby
na zotavení, která jest tím dellší, čím větší jest celková služební doba
zaměstnancova. Nebrání tedy ani účel zákona, aby stávka bylo posuzována jako nezachování pracovní doby podle §§ 7 a 8 zák. Č. 67/1925
Sb. z. a n., neboť při stávce nelze usouditi, že zaměstnancovy síly byly
vyčerpány nepřetržitými služebními výkony.
Pokud se odvolací soud dovolává rozhodnuti Č. 6188 Sb. n. s., stačí
uvésti, že toto rozhodnutí řeší jen otázku přerušení a stavení čekací
doby podle §§' 1 a 6 zák. Č. 67(1925 Sb. z. a n. při výluce.

Poněvadž stávka trvala od 5. dubna do 28. května 1937, tedy do
směrného dne (1. květen 1937) déle než 7 dnů, na něž měl žalobce
v tomto roce z titulu placené dovolené nárok, nemůže se domáhati udě

lení dovolené v tomto roce po

případě odškodnění
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Po skončeni poručenské věci, t. j. po dosaženi zletilosti nemanželského dítěte a vydání jmění ze sirotči pokladny jest působnost poručen
ského soudu skončena (§ 251 obč. zák., § 216 nesp. pat.') a poručenský
soud nemuže proto již konati žádné úkony ani šetřeni k nápravě vad
. které se snad staly.
'
(Rozh. ze dne 24. září 1938, R 11 367(38.)
Bývalý poručenec Ervín B., který dosáhl zletilostí dne 25. prosince
1935 a stal se svéprávným a jemuž bylo vydáno í sirotčí jmění, navrhl
dne 15. března 1938 u dřívějšího poručenského soudu, aby soud vyzval
zmocněnce neznámého nemanželského otce k předložení plné moci jeho
zmocnitele a aby uložil jeho neznámému nemanželskému otci, aby se
osobně k soudu dostavil a osvědčil svou způsobilost samostatně jednati
u soudu. Niž ší s o u d y zamítly jeho návrh, rek u r s n I s o u d
z těchto d ů vod ů: Prvý soud nevyhověl stěžovatelově návrhu, aby
byly odstraněny formální vady, které Se staly při uzavírání smíru dne
30. ledna 1932, kdy stěžovatelův poručník sjednal smír s Dr. Arturem V.
jako zmocněncem neznámého nemanželského otce stěžovatelova, kterýžto smír byl poručenským soudem schválen, aniž si soud vyžádal od
'Dr. Artura V. plnou moc. Rozhodl tak proto, že se stěžovatel stal dne
25. prosince 1935 zletilým a byl řádně poručenským soudem se sirot<:ím
jměním odbaven, čímž zanikla také ingerence pomčenského soudu na
stěžovatelův poměr k jeho nemanželskému otci. Rekursní soud souhlasí
s '~ázorem prvého soudu. Stěžovatel má sice pravdu, že řízení poručen
skeho soudu bylo při schválenI smíru vadné. Než tyto vady nelze již
napraviti podle §§ 17, 34 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n. a §§ 84, 85 c. ř. s.
Stěžovatel dosáhl dne 25. prosince 1935 zletilosti a bylo mu soudem
poručenským vydáno veškeré jeho jmění. Tím byla skončena činnost
poručenského soudu (§§ 216 a 217 nesp. ř.) a tento soud nemůže jíž
napraviti vady, jak to navrhuje stěžovatel. Smír ze dne 310. ledna 19'32
je takového rázu, že není vůbec vykonatelný co do výživného. Kdyby
nebyl býval v té příčině dodržen, nemohla podle něho býti vedena
exekuce (§ 7 ex. ř.). Ani za trváni poručenství nebyl by mohl soud napraviti ony vady podle předpisů §§ 17 a 34 zák. Č. 100/1931 a §§ 84, 85
c. ř. s., nýbrž byl by tak mohl učiniti jen tak, že by byl pečovalo to,
aby nemanželské otcovství bylo zjištěno (§ 16 L dílčí novely k obč.
z~k.) a aby nemanželský otec byl donucen k placení výživného. To se
vsak nestalo. Nelze proto ani na soudu požadovati, aby vady, jejichž
náprava sama by nebyla měla v zápětl příznivý výsledek ani za trvání
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poručenství, napravil
poručenského soudu

po dosažení zletilosti stěžovatelem, kdy funkce
zanikla. Na tom nemůže nic změniti to, že stěžll
vatel nezná dosud svého nemanželského otce, že byl vychován v prostředí nepřiměřeném majetkovým poměrům nemanželského otce, že
strád~1 .a str~?á, p~něv~?ž jeho nem~nžel~ký.. otec, ač velmi zámožný,
odplra Jej vyzlvovah. Stezovateh nezbyva niC ]Ineho, než aby se sporem
domáhal svých nároků proti svému nemanželskému otci (viz. rozh.
Č. 14799 Sb. n. s.). Bude jeho věcí, jak si zjistí a soudu dokáže skutenosti, jichž bude v takovém sporu potřebovati. Nelze žádati na soudu
jenž byl kdysi jeho pomčenským soudem, aby mu v tom pomáhal, po~
něvadž není zákonného podkladu k takové činnosti soudu. Než i kdyby
návrh stěžovatelův byl formálně dovolen a odůvodněn, nemůže mu soud
vyhověti, poněvadž, jak je soudu známo, Dr. Artur V., advokát v O., jenž
zastupoval neznámého nemanželského otce stěžovatelova při uzavirání
smíru dne 30. ledna 1922, zemřel, a nelze jej proto vyzvati k předložení
plné moci, jak žádá stěžovatel, a rovněž nelze předvolati k soudu neznámého nemanželského otce stěžovatelova, poněvadž je právě neznámý.
Ustanovení § 16/1 dílčí nav. k obč. zák. nelze již použíti, protože stěžovatel je zletilý.
..
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jde o otázku, zda v poručenské věci nemanželského ditěte lze jednati, konati šetření a napravovati udánlivé nedostatky a vady řízení
v d~bě.'. kdy nezletil;,c ?a'~yl již zletilosti, jmění mu byla vydáno, tedy
kdy z JIZ por~čenska zalezltost byla skoncena. P'oručenec, jenž nabyl
zlettloslt, toltz navrhl, aby poručenský soud vyzval zmocněnce nemanželského otce k předložení mocného listu, uložil nemanželskému otci
osobní dostavení se k soudu a předložení osvědčení o způsobilosti
jed.n~ti. K .vysvětlení j.e.st t~eba podotk~outi, že nemanželský otec nebyl
zJIsten, a ze Smll' o vyzlvnem hyl llzavren s Dr. V-em, advokátem v O.,
jako zástupcem neznámého nemanželského otce. Jest při svědčiti nižším
soudům, že po skončení poručenské záležitosti, I. j. po dosažení zletilosti
nemanželského dítěte a vydání jmění ze sirotčí pokladny, jest pravomoc
poručenského soudu skončena (§ 251 obč. zák., § 216 nesp. pa!.) a že
poručenský soud nemůže proto již konati žádných úkonů ani šetření
k nápravě vad, které se snad vyskytly. Nemůže tedy zejména nyní
zjišťovati nemanželského otce, nemůže vyžadovati dodatečné plné moci
jeho právního zástupce a zkoumati způsobilost nemanželského otce
k jednání. V těchto směrech nešlo by jen o napravení nějakého formálního nedostatku, ale ve skutečnosti o zjišťování, zda smír jest platný
a kdo jest nemanželským otcem. Po skončení pOľUčenství nelze tyto
otázky řešiti dodatečně v nesporném řízení. Není proto rozhodující, že
napadené usnesení nesprávně mluví o požadované plné mocí Dr. V-a,
kdežto bývalý poručenec ve skutečnosti jen všeobecně žádal, aby byl
zmocněnec nemanželského otce vyzván k předložení mocného listu.
Není proto ani rozhodující, že Dr. V. již zemřel, když po jeho smrti
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za nemanželského otce vystup?val Dr. E. W". ad.vokát v O. UP!atňované
důvody dovolacího rekursu neJsou proto opravneny a nem mozno v nynějším stadiu ještě zkoumati, zda řize~í již skončeného pOľUčenství bylo
zmatečné podle § 41, odsl. 2, Itl. I) zak. č. 100/1931 Sb. z. a n.
čís.

17266.

Nabytí vlastnictví ~ cizí ~ěci v~řejno~ dražbo~ podle § 36~ obč. zák;
jest možné jen t~hdy, .Jso~-h splne!ly .z.a r o ven tyto p.o~mmky: !,dUS1
jíti o movitou vec, ZClzem se mUS1 stáb p I a t n o u vereJnou drazbou
a nabyvatel musí býti poctivý (bezelstný, dobré víry), a to v době nabytí t. j. v době odevzdání movité věci, po případě až do dovršení
nabÝvací skutečnosti. Pozdější mala fides nevadí.
Okolnosti otřásajíc! dobrou víru nabyvatelovu musí býti tak podezřelé,že jsou komukoli při obyčejné pozornosti zřejmé.
(Rozh. ze dne 26. září 19'38, R 1 1061/38.)
Dne 6. února 1936 byly v exekuční věci žalovaného jako vymáhajícího věřitele proti povinnému Arturu A. zabaveny dva koně. Při veřejnédražbě konané dne 19. března 1936 byly ve skutečnosti prodávány
jiné dva koně, které vydražil žalovaný, .iehož zastupoval při výkonu
exekuce a při dražbě František P. Pravoplatným usnesením exekučního
soudu v P. ze dne 26. ledna 1937 byla prohlášena dražba oněch dvou
koní za zmatečnou a žalovanému bylo phkázáno, aby koně do 8 dnů
vrátil, poněvadž nebyli vydraženi koně původně zabavení, nýbrž dva
koně patřící zalobci, které po zabavení získal a povmnému Anuru
~. přivedl. Poněvadž žalovaný zatím jím vydražené koně dále prodal
resp. směnil, domáhá se žalobce na žalovaném zaplacení 9.400 K, o kteroužto částku se cítí poškozen zaviněním žalovaného důsledkem prodeje koní. žalovaný namítl mimo jiné, že koně, které vydražil, nabyl
v dobré víře, že jsou totožní se zabavenými koňmi, že se stal jejich
vlastnikem a že tudíž neručí žalobci za škodu z prodeje koní. S o u d
P I' V é s t o I i c e zamítl žalobu. O ů v o cl y: Kdyby žalovaný byl
v dobré víře, nabyl by podle § 367 obč. zák. vlastnictví vydražených
koní, a žalobce nemohl na žalovaného vznésti vlastnickou žalobu podle
uvedeného ustanovení ani ve smyslu jeho poslední věty. Soud nabyl
přesvědčení, že žalovaný byl v době vydraženi v dobré víře. Jak bylo
zjištěno, žalovaný osobně neintervenoval při zabavení koní, neviděl tudíž
sám koně, kteří byli zabaveni. Dále bylo dokázáno, že Jana A., která
byla Za povinného při dražbě přítomna, neřekla žalovanému, že vydražení koně nejsou totožní se zabavenými koúmi. Výpovědí svědka Antonína $., soudního podúředníka, jest zjištěno, že svědek dražbu koní
. provedl, ačkoliv Jana A. mu tvrdila, že nejde o koně, kteří byli zabaveni,
že ty nemají, že jim ani nepatřili a podobné výmluvy, na které on, ježto
Jana A. neměla žádných dokladů o tom, nemohl nic dáti, a ježto barva,
pohláví koní a i jiné znaky v zájemním protokole uvedené plně soÍlhla-
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sily, dal koně odhadnouti a prodal je. Dále je dokázáno, že Františku P.
nikdo při prodeji neřekl, že draženi koně nejsou identičtí s koňmi zabavenými, a že on, který tehdy intervenoval za žalovaného jak při zabaveni, tak i při dražhě, pokládal dražené koně za identické s koňmi
zabavenými, neboť si harvu koní, jakož i pohlaví dobře zapamatoval
a koně také podle toho při dražbě poznal. Ježto žalovaný při zabavení
koní neintervenoval, nemohl z vlastní zkušenosti při jejich dražbě zjistiti,
zda snad nejde o jiné koně, než kteří byli zabaveni. Na to ani při dražbě
vůbec upozorněn nebyl. Byl tudíž žalovaný při dražbě v dobré víře, že
vydražení koně jsou totožní se zabavenýmí koňmi. Zbývá se konečni'
zabývatí další otázkou, zda žalovaný věděl, že vydražení koně nepatří
Arturu A., proti němuž žalovaný vedl exekuci, nybrž žalohci. V té pří
čině zjistil soud, že Dr. S. v zastoupeni Artura A. psal dne 25. února
19'36 žalovanému, že zabavení koně patří Emilu A., ježto ten je koupil
od Bedřícha G., obchodníka koňmi v L., a žádal, aby byli nejpozději
do 29. února 1936 vyloučeni z exekuce, jinak že bude nucen podati
vylučovací žalobu. Že by taková žaloba byla podána, nikdo ve sporu
netvrdil, a jak Artur A., tak žalob~e nechali dojíti k dražbě koní. Je
samozřejmé, že pouhým neprokázaným tvrzením, že zabavení koně
nepatří Arturu A., nýbrž Emilu A. (žalobci), nepozbyl žalovaný dobré
víry ve svém přesvědčení, že koně patří Arturu A., ježto takovéto tvrzení
nijak neprokázané a v exekučním řízení velmi běžné nemůže nahradíti
důkaz vlastnictví, který jest při vylučování věcí z exekuce nutný. Stal
se tudíž žalovany jsa v dobré ví'ře vlastnřkem vydraženych koní (§ 367
obč. zák.), které také převzal (§ 426 obč. z'"k.) žalobce, opíraje své
nároky o vlastnictví koní není oprávněn žalovati na vydání resp. zaplacení koní, o něž jde. Tvrzením, že žalovaný byl na řízezí o zrušení
dražby vyzván, aby koně vrátil, aže tak pozbyl dobré víry, netřeba
se zabývati, ježto mala lides superveniens non nocet. Bezvyznamná je
v souzené věci i dalši skutečnost, že dražba byla pravoplatným usnesením exekučního soudu v P. jako nicotná zrušena. O d vol a c i s o u d
zrUlšiil napadený rozsudek a uložil soudu prvé stolice, aby po právní
moci zrušujícího usnesení dále o věci jednal a znovu rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, aby o odvolání
znovu rozhodl.
D!lv o cly:
Po stránce právní jest vycházeti z toho, že souzená žaloba je žalobou o náhradu škody, jak také odvolací soud správně uznal, a že tudíž
žalobce musí dokázati utrpěnou škodu, zavinění žalovaného a příčinnou
souvislost. Žalobce shledává splněni těchto předpokladů v tom, že žalovaný dražbou E 1728/32 nenabyl vlastnictví k žalobcovým konim neprávem soudně prodaným, že žalovany, ač nebyl dobré víry, žalQbcovy
koně zcizil a že ho tím poškodilo 9.400 Kč.
Nabytí vlastnictví k cizí věci veřejnou dražbou podle § 367 obč. zák.
je možné jen tehdy, když s o u č a sně jsou splněny tyto podmínky:
musí jíti o movitou věc, zcizení musí se státi pIa t II o II veřejnou

'bou a nabyvatel musí býti poctivy (bezelstný, dobré viry). V sou;
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b' tl· vlastnictví k vydrazenym
Je~ e ,nep yn~ uYdnost žalob ni ho nároku. Odvolacl soud oplfa JI o to, ze zalovany ne~o'l dobré viry. V tom však nelze mu dáti za ~ravdu. ~o~tivost ~ab}~
v~telova musí tu býti v dob,ě nabyti, ~ed~ v do?e o~evzdan: movltevecl
o případě musí tu bytíaz do dovr~em nabyvacI. skutecn,ost!; jlnal:
~ozdějŠí mala fides nevadí. ~ylne l11,a odvolacl soua, za to, ze zalo,vany
není dobré viry již proto, ze drazba byla p~ohlase,na za zmatecnou;
Platnost dražby a poctivost nabyvatelova JSou vsak dV,e od sebe rozhčne
podmínky, z nichž každou ~utno r.~soudlh sam,ostatn~. Vyvo~uJe.-h p~k
odvolací soud nepochvost zalovaneno z toho, ze ,dopls,em ~ravll!ho, zastupce žalobcova ze dne 25 ..ún?r~ 193,6. byl u.ve~o,:,en p;ed drazbo.u
o tom že zabavené koně nenaleze]! dluzmku, nybrz zalobcl, zapomma,
že byÍo vlastníctví žalobcovo v onom,. dopise tvrzené opírá~o. o zcela
jiné skutečno~ti, totiž? koupI. od Bedn.ch~ G. v L., k,dezto za!obce v~
. sporu tvrdil, ze spornych kom nabyl vymenou od VIlem.a M. za}ovany
neporušil proto pečlivost řádného hospodáře, nepátr~l-h po spravnostr
tvrzenížalobcovych obsažených v dopIse ze dne 25. unora 1936. Nelze
shledati. ani porušení povinností žalovaného v tom, že se pry nestaral
o totožnost zabavených koní s vydraženými koňmí. Vždyť nebyl žalovaný přivykonu exekuce os.?b,ně př!~~men, ta~ováto .povinnost ~:ní mu
.záko l1 eln uložena a podle zpstem nrž!sllch soudu pokladal I Franhsek P.,
jenž za žalovaného při vykonu exekuce a při dražbě íntervenoval, vy:dražené koně za totožné se zabavenými; skutečně neměl ani důvodu
pochybovati o tom, když mu nikdo níc neřekl, že pry totožnymi nejsou.
"okolnosti otřásající dobrou vÍTou nabyvatelovou musí býti tak podezřelé, že každému při normálni pozorností jsou zřejmé; takové okolnosti
nebyly v souzeném případě zjištěny a právní závěr odvolacího soudu,
že žalovaného jest miti za nepoctivého nabyvatele, je mylny.
Za tohoto stavu věci není však třeba řizení doplniti ve směrech odvolacím soudem naznačených a soud druhé stolice musí věcně rozhodnouti o důvodnosti odvolání žalobcova po případě o důvodnosti žalobního nároku na náhradu škody, když žalovaný, ač pro nedostatek platné
.dražby nemohl nabýti vlastnictví k vydraženym konim, byl v dobré víře,
když se o zmatečnosti dražby teprve později dověděl a když mu proto
nebylo zabráněno v tom, aby koně neprodal dále.
.I

uaz;
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K vzniku společnosti podle §§ 1175 a dalších obč. zák. je potřebi
společenské smlouvy, ať výslovně nebo mlčky sjednané; nestačí pouhý

$polečný

zájem.
Jestliže na lidovém shromážděni byl zvolen t. zv. výbor, který se
~ěl starati o postavení kostela a obstarati potřebné prostředky k tomu
.ucelu, nejde o společnost členů onoho vyboru, nýbrž o volné sdružení
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osob, které jednajíce jménem tohoto sdružení, jednají toliko na vlastní
vrub, takže závazky takto sjednané postihují jen ty osoby, které je
sjednaly.
Uzavřeli-Ii členové takového výboru zápůjčku pro budoucí lamí obec,
nestačí k tomu, aby obec byla jí vázána, že skutečně potom vznikla,
nýbrž famí obec musila by zápůjčku tu platně uznati a povinnost z ni
plynoucí platně převzíti. Zápůjčka nebyla platně převzata, bylo-Ii usneseni obecního zastupitelstva, učiněně v zastoupení římskokatolické lamí
obce, o převzetí dluhu vzniklého stavbou kostela a larní budovy, nadřízeným úřadem zrušeno.
(Rozh. ze dne 29.
Srov. rozh.

Č.

zá:ří

1938, Rv II 605/37.)

1852 Sb. n. s.

Roku 1924 daroval arcibiskup ve V. částku 100.,000 Kč na zřizení
nového farního římskokatolického kostela v Č. V. Návrh, abv uvedená
obec vystupovala jako stavebnice kostela a farního domu býl v sedění
obecního zastupitelstva zamítnut. Poté se ustavila tak zvaná 30členná
kostelní stavebni komise, která měla připraviti a vykonávati práce spojené se stavbou kostela a farního domu a která se 11. července 1926
usnesla obstarali si peníze na stavbu kostela zápůjčkami u soukromých
osob. Žalovaní, kteři byli členy uvedené stavební komise, požádali žalobkyni ve své vlastnosti členú komise o zirpújčku a dne 7. července
1928 jménem kostelního stavebního výboru potvrdili příjem zápůjčky
tak, že se kostelní stavební výbor zavazuje vrátiti žalobkyni zápůjčku.
Po sjednání zápůčky došlo výnosem ministerstva školství a národní
osvěty ze dne 10. dubna 1929 k vyfaření politické obce Č. V. z řimsko
katolické farní obce v F. a k zřízení samostatné římskokatolické fary
v Č. V. Tvrdíc, že tak zvaná kostelní stavební komise byla společností
soukromých osob, při čemž žalovaní nebyli oprávněni při ujednání
o zápůjčce převzíti zápůjčku jménem jiné osoby, zejména: ne jménem
římskokatolické farní obce v Č. V. jíž proto, že v době převzetí zápůjčky
římskokatolická farní obec v Č. V. ještě' neexistovala, a poskytla zápůjčku jen žalovaným, nikoliv však budoucímu zastupitelstvu farní obce,
a že smlouva o zápůjčce nebyla schválena resp. že bylo zrušeno usnesení obecního zastupitelstva v Č. V., jež se v zastoupení římSKokatolické
farní obce usneslo ve schůzi dne 23. března 1934 převzíti dluh 650.000 K
vzniklý za stavbu kostela, farní budovy, domáhá se žalobkyně zaplacení
nedoplatku zápůjčky 13.511 K 65 h s přís!. na žalovaných. Žalobě
vyhověly s o u d Y vše c h tří s tol i c, ne j v y Š š í s o Ll d z těchto
důvodů:

Nižší soudy zjistily, že žalovaní jako zástupci kostelního stavebního
výboru v Č. V. ujednalí s žalobkyní zápůjčku a že jí přislíbili vrácení
zápůjčky ve dvou splátkách, a to nejpozději do 7. července 1933, a že
tvrzení žalovaných, že peníze vypůjčili jménem nebo v zastoupení kos-

telní obce v Č. V., není pravdivé. Pokud tedy dovolatelé vytýkají, že
ona zápůjčka byla u'jednána v zastoupení budoucí farní obce v Č. V.,
nevycházejí ze skutkového zjištění nižších soudů.
Avšak i kdyby zápůjčka mezi žalobkyní a žalovanými byla dne 7. čer
vence 1928 sjednána a o 14 později žalovaným vyplacena, a byla ujednána pro budoucí farní obec v Č. V., nestačí, že dotčená farní obec dne
10. dubna 1929 skutečně vznikla, nýbrž by tato farní obec musila zápůjčku tu platně uznatí a povinnost z ní plynoucí p I a t n ě na sebe
převzíti, neboť ždovaní nemohli budoucí farní obec vůči žalobkyni
smluvně zavazovati. Obecní za~tupitelstvo v Č. V. se sice v zastoupení
římskokatolícké farní obce v C. V. usneslo ve schůzi dne 23. března
1934 převzíti dluh 65,0.000 Kč, vzniklý stavbou kostela a farní budovy
v Č. V., avšak výměrem okresního úřadu v F. ze dne 27. dubna 1936,
č. IV-1037/45, bylo ono usnesení zrušeno a nezáleží na tom, z jakých
důvodů bylo zrušeno. Není tedy žalobkyně s farní obcí v Č. V. v žádném
smluvním poměru. Oovolatelé uvádějí příkladmo, že zřizovatelé obchodní společnosti nebo výdělkové společností podle § 11750bč. zák.
mohou již před jejich vznikem uzavírati smlouvy, zejména i smlouvy
zápůjčkové pro tyto společnosti, které jimi jsou vázány, jestliže skutečně vzniknou, a jen nedojde-Ii k zřízení společnosti, ručí zřizovatelé
sami, avšak tyto příklady se na souzený případ nehodí, neboť se týkají
útvarů soukromého práva a josu upraveny zvláštními předpisy o zakládání obchodních a výdělkových společností, kdežto farní obec je
korp()rací veřejnoprávni.
V sou1:ené věci tedy vycházeti ze zjištění nižších soudů, že žalovaní
uzavřeli s žalobkyní zápůjčku a přijali od ní peníze jako zástupci třiceti
členného .kostelního stavebního výboru v Č. V. Mylný jest názor dovolatelil, že tento výbor jest pokládati za společnost podle §§ 1175 a násl.
"bt. zák. a že by tedy hledíc na ustanovení § 12,03 obč. zák. mohla
. žalobkyně po každém z nich žádati· nanejvýše jen jednll třicetinu svého
n~r~k,u. J,eť ke, vzniku takové s~olečnosti třeba společenské smlouvy,
at. Jlz vyslov~e, nebo mlčky Ujednané, a nevyšlo najevo, že by byla
uČl-nena takova smlouva. Žalovaní v žalobní odpovědi lIvedli že se na
lidovém shromáždění v Č. V. dne 4. října 1924 všuohni shromážděni
v~slo.vilí pro post~vení .kostela a, z~olili třicetičlenný výbor, který
mel Jeho stavbu ynpravlŤl . a provesli a pro'středky k tomu opatřiti,
a v pro!ok?le z tehoz data Jest uvedel~o, že se podepsaní ustavují jako
stave~m ,vybor pro stavbu kostela v C. V., a zvolili si předsedu, jeho
d.va n,~,?estky a pokl.admka. Z toho však ani z protokolů o zasedání dne
I}. zan 1925 a 11. cervence 1926 nelze ještě usuzovati, že mezi oněmi
tnceli členy stavebního výboru došlo k společenské smlouvě ve smuslu
§§ 1175 a násl. obč. zák. a že by je pojil s vaz e k s m I u v n í aj ni~oh pouhý společný zájem. Je proto správný názor nižších soudů že
slo po~ze o volné sdruženi několika osob, které se měly starati o 'post~~em. k~stela a obstarání potřebných prostředků k tomu a které, jednaJ~ce J~lenem. tohoto sdruzenl, mohly jednati toliko na vlastní vrub,
takze zavazky takto Sjednané postihují jenom ty osoby které je
'
Sjednaly.
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Solidárnost závazku žalovaných vychází ze zjištění odvolacího
soudu, že se žalobkyni zavázali všichni tři žalovaní jako jednotná osoba
k vrácení zápůjčky (§ 891 obč. zák.).
.~dali žalovaní jsou, vůči žal~bkyni zavázáni jako přímí osobní vypUlcltel~, Čl len prot?, ze k?~telm st;'vební ~ýbor ~avázati nemohli, ježto
n;u schazela zpus,~bllost b~Í! podm~tem. pra~ a zavazků, jest věcí právmho posouzem. Ukolem zalobcovym lest len vylíčiti skutkový stav
'
právní subsumpce jest věci soudu.
Zdůrazňují-Ii dovolatelé, že si byla žalobkyně vědoma toho, že neexistuje právní podmět,. jménem jehož žalovaní jednali, zapomínají že
si toho stejně b),y vědomi také oni a že přece zápujčku ujednali a pn'jali,
lednaly tedy obe strany na vlastní vrub a bude věcí žalovaných, jak se
s ostatními členy stavebního výboru vypořádají (rozh. Č. 7450 Sb. n. s.).
o

čls.

podle ustanoveni § 182, o-dst. 1, ex. ř. má, se tato otázka státi po
konci dra~by; je tedy mezi jin:0m podmínl<ou opr;í,vnění k rekmsu, aby
byl stěžovatel po. k o n c j, -d r a ž hy při dražebním roku přítomen.
VzdáIH-li se všwk přecl tím a:bylo-U mu tímto vzdálením zabrácněno včas
vznésti odpOlf, pozbývá práNa k wlmrsu (mín. sprav. k § 187 ex. ř.,
3. prosince 1897 čis. 25.801 Č. 44 min, vést.).
Poněvadž i'a'k z protokolu' o dražbě vysvítá - stěžovatelčin zástupce při s!končenÍ dražby přítomen nebyl, není stěžovatelka podle
ustanovení § 187, odst. 1, ex. ř. oprávněna k rekursu a právem rekursní
soud její rekurs odmítl.
Co do pov,nnosti rekursního soudu míti na tvrzenou vadu zřetel
z moci úřední, poukazuje se na správné oclůvodnění rekursního usnesení, které je ve shodě se stálým rozhodováním nejvyššího soudu' (Sb.
n. s. Č. 9196,11673,12512,13507 aj.).

17268.

Kdo se před koncem dražby vzdálil, nemá oprávněni k rekursu proti
usnesení o přiklepu, bylo-Ii mu oním vzdálením zabráněno podati včas
odpor proti uděleni přiklepu..
(Rozh. ze dne 30. zMí 1938, R I 986/3'8.)
Rek u r sní s o u d odmítl rel<urs povinné, podaný proti usnesení
soudu o udě],ení příklepu vydraži.teliexekll'čně prodané nemovitosti. D ů vod y: Usneseni, j.ímž se uclěluje příkl<1p, může napadn.ouy rekur~en: jen ten, l<do byl přítomen při dražebním wku a měl býti
tazan. Opravneny k rekursu pro vady uvedené v § 184 ex. ř. jsoU' jen
ty osoby, které pro ony vady mamě podaly odpolL Podle dra'žebního
protokolu byl při vyvol<iní dražby přítomen za povinnoilJ FranÍÍ'šek H.,
který navrhl zaslavení exekuce, protože -dražební vyhlácška nebyla vyvěšena na obecní desce v obd Č., avšak poté ještě p-řed vyzváním k prodáv;í,ní se vz{Wil a jilž se nevrátil. Proti ud,ěleni ,příklepunebyl odpor
podán. Není Indiž podle § 187, odst. 1, ex. ř. příp:u1stný rekurs ,povinné
,proti udělení příklepu. Na vady vytčené v § 184 č. 2, 3, 4, a 6 ex. ř.
má s-l,ce i rekurs ní soud míti zřetel pOd,le § 186 ex. ř. z moci úřepní,
avšak jen tehdy, nabyl-li vědomosti o uvedených vwdách z přípustného
opravného pros,tředku' (rozh. Č. 11673, 125,12 Sb. n. ,.) Bylo proto rekms odmítnouti ,podle § 526, od,st. 2, c. ř. s. a § 78 ex. ř.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
exekučního

čís.
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Na zápůjčky osob, které nejsou členy všeobecně prospěšných stavebních a bytových sdružení, se nevztahuje předpis § 3 vlád. nař.
Č. 160/1934 Sb. z. a n. a nelze proto pro ony zápůjčky povoliti řeče
nému sdruženi přiroči podle uvedeného předpisu.
(Rozh. ze dne 5.

října

1938, Rv I 2191/37.)

žalobkyně, která
spěšného stavť!bního

D fr vod y:

se nestala nikdy členkou žalovaného obecně prodružstva rodinný,ch a nájemních domků, zap'Sa'něho společenstva s mčením omezeným v T., s'e ucházela o byt v domě
žalova,ného dru~stva. Piihlášku žalobkyninu vzalo žalované družstvo na
vědomí, žádalo však složení polovice stanovenbho stavebního přispěvku
ve výši 1.500 Kč za každou požadovanou místnost, počítajíc v to i ku~
chyň. Žalobkyně složíla celkem částw 9.000 Kč a, stavební vkla,d měl
jí býti íhned vrácen, jakmile se z bytu vystěhuje. Proti žalobě, kterou
se žalobkyně po vystěhování z domu ža,lovwného družstva v březnu 1934
domáhala na žalovaném zaplacení nedopla,t]~u' 8.700 Kč s přís!.., namíHo
žalované družstvo předčasnos't ža,lobya nemožno.st plnění, pon,ěvadž
nemá na v,r;í,cení vklwdn úhrady a ministerstvo sociální, ;péče z toho dů
vodu z<~kázalo žalovanému vý,měremze dne 7. května 1934 a 9. února
1935 výplatu stav'ebnílCh 'příspěvků. ža,]obě vyhověly co do částky
7.140 Kč spříst soudy všech tří stolic, nejvyšší soud
z těchto
dfrvodÍl:

Podle' § 187, odst. 1, ex. ř. může býti usnesení" jímž RC příklep udě
luje, napadeno jen tím, kdo mezi jiným byl při clražeo"ím roku příto
men a měl býti tázán, zda odpor podává.

Dovol;]ní uplatňuje toliko clovolád důvod podle § 503č. 4 c. ř. s.,
a to len potud, pokud odvolací soud vyslo.vH právní názor, žena zaža10van·ou pohledávku nelze vztahovati výmě,r ministerstva sociální péče
Civilní rozhodnutí XXI.
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ze dne 9. února 1935, kterým bylo žalovanému clfU'žstvL1 podle § 3 vlád.
nar. c. 160/1934 Sb. z. a n. povoleno přfročI do konce roku 1937. Dovolání není v té příčině oprávněno. § 3 uved. vlád. nař. mluví výslovně
jen o částkách, kterými čl,enové družstva přispěli na úhradu stavebního
nivklad'U z vl,astního jmění, a stanoví, že pro tyto částky múže mini.sterstve sociální péče poskytnouti družstvu p'řiToČí. I dotčený výměr ustanovuje, že stavební příspěvky 'č I, e n ů, kterými členové přispěJi. na
úhradll stavehního nákladu z vl,astní'bo jmění, nemohou zatímně do
konce wku 1937 býti žalovaným družstvem vypláceny ani na něm vymáhány. Je tedy jisto, že pro zápůjčky nečlenů přimčí povolovati nelze
a že také ani pro takové zápůjčky po,voleno nebylo. Opačný ná'zor nelze
vyvoditi ani z důvodové "právy k § 3 vlád. nař. Č. 160/34 Sb. z. a n.,
neboť i tam se mluví jen o členech družstva. člen dmžstva má účast
na jmění dmlžstva, z'e~ména na jeho činžovních domech, na její,chž sta~ební náklad p'řispěl, 'kdežto neč'len takové účasti nemá, a je proto rozhšování mezi stavebními zápůjčkMll'i členů a nečlenů odŮvoelněno. ODvolatelův názor, že by se toto opatření mohlo obejíti tím, že by člen
družstva, který složil s,tavební zálohu, postoupil svou pohledávku na
její vrácení nečlenu, je Hchtý hledk na ustanovení § 1394 obč. zák., podle
něhož jsou práva postupníkova v příčině postoupené pohledávky táž
jako ,prárva postupitelova. V souzeném p.řípadě hylo však odvolacím
soudem zji'štěno, že žalohkyně nikdy členem žalovaného dmžstva nebyla a že 'částku 9.000 Kč poskytla dmžstV'u ze svého jmění a s.vým
jménem. Nepatří proto ona zápů'Í'čka pod shora uvedené přímčL
čís.

Pokud jest podnikatel hor
vánún.
(Rozh. ze dne 6.

17270.

odpověden
října

za vysušeni pozemku dolo-

1938, Rc I 3326/37.)

ža,lobce, majitel pole č. kat. 1454/1 v B., v jehož blí'zkosti se nalézá 30 m hluboké, žalovanému ,podnikateli hor patřící pOVI1cho"é dílo
R., se na žalovaném domáhá zaplaceni 13.9330 Kč s přís!. z d'Ůvodu náhrady škody, jež mu vznikla znehodnocením pole, jednak tím, že v části
pole obrácené k povrchovému dílu povstaly četné, hluhoké, s okraji
povrchového dí,la rovnob.ěžně bě.Žíd trhliny půdy, jednak tím, že dolováním klesla hladina spoclní vody, takže vlhkost pozemku byla silně
zmenšena. Niž š í so ud y uznaly co do částku 12.534 Kč s příst
podle žaloby, o d vol a 'c í so u d z těchto d ú vod ů: P!rvý soud
posoudH věc správně po právní stránce uznav, ž,e žaiohce jest oprávněn domáhati se na žalovamém náJhrady škody, která mu byla způso
bena nejen trhlinami půdy, nýbrž i odn·ětím spodní vody žalohcovu
.pozemku následkem povrchníh'o dolování provozovaného žalovaným.
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Toto žal'O'bcovo oprávnění vyplývá i pokud se tí"ká spodní vody z ustanovení § 110, ;písm. a), hor. zák, podIe něhož má podnikatel hor prováděti dolování takovým způsobem, aby byly zamezeny škody na majetku. Žalob-ce se ned?máhá ná'~rady za, vo~u a neuplatňuje škodu n~
vodním majetku, ktery mu hledlc na opravU! povahu spodnlch vod anI
nepříSIll'ší. žalob-ou jest požadová~a náhrady ~kody způ~.?ben~ provozem hor na pozeml<ovém majetku zalobce hm, ze hy,la snlZEua urodnost
pole ná'sledkem toho, že staženin; ~podních ~od, ,po případě ,kles~utím
jejich hladiny, jes~ horním, V'fstvam pole o?n,at~ vlhkost. potrebna,:pro
život rostlin na nem. Nem proto rozhoduJICl, ze ~podm vody nejsou
vlastnictvím žalob-ce ani někoho ji,ného, když se působením dolováni
žalovaných na tyto vody stalo, že žalobci byla zpŮiso?ena ~kocla ,na
poli, jehož jest vlastníkem. Za tuto škodu ~a pozemkovel;' ma1etku zalobcově odpovída žalovaný podle § 170, plsm. a) hor. zak.
Ne j vy Š Š. íl S o u d nev)"hověl dovolání.
O Ů vod y:
Dovolací soud s'e předem ob-í.rá právním posouzením věd. Jest ovšem
pravda, že t. zv. spodni voda jest res :ll'ullíus ~ že nemŮiž.e býti pře~měte~
věcn)och práv, tedy také ne předmetem prava vla~tm:keho a ze nen!
součástí lPůdy ani příslušenstvím pozemku. To plaÍ! \sak Jen o spodtl!
vodě, pokud jest P?d povr~hem ~e .sv~m přirozeném, (ekoud~ nebo s,to~
'atém stavu. Jakmde se vsak časlI teto vody SPOJI s hormn~u nad ~I
J oloženoll stanou se součáJstí živin v půdě a podmínkou urod~o~tI,
~ejde ji'ž; vodu spodní,naopak tato.část jest již stabHisována.na urclt:e:n
mí'stě a zabrána (okulPována) ma]ltekm pozemku. Tato čast nemu.~:
býti již v jiném vlastnidví než ce!'ek. O této ~ást! vody platí, proto JlZ
'všeobecný předlPí's § 364 obč. zak., podle nehoz vykon pr~va vlastnického, jakož í každé uplatnění soukromé sféry jestn;ožno. Jen 'pot:ud.
pokud se Ileděje zásah do, pdv třetÍ'"osoby. O ~ak~vyto, z.asa~ nejde,
týká-li se ~lPodní voely v ,přírozeném JeJI'ffi stavu, V'sak Jde O?, Jde-II.? vod~
spojenou ve fmmě vláhy s pods,tatou pozemku. Proto pla'l z?e JI'Z ~ake
p,ředpis § 170 a) hm. zák. a § 364 a) obě. zák. a 7.al.?~any .lest ]a,ko
horní podni'katel odpovéden za škodu způsobenou odneÍIm teto vlahy.
čís.
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Ustanovení § 1117 obč. zák. plat! nejen tehdy, má-Ii najatá (pachtovaDá) věc přirozené (lysické) vady, ale i te~r~te, jestliže též tin~
přlčiny jež nezáležejí ve fysickém nedostatku naJate (pachtované) vee/,
činí ji 'nezpůsobilou k vymíněnému užívání.
Takovými nedostatky nejsou však skutečnosti (ne~ůvěra obecenstva), mající vliv jen na zdárný stav (prosperitu) podniku provozovaného v najatém předmětu.
(Rozh. z'e dne 18. října 1938, Rv I 1536/38.)
15'
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Dne 24. s~pna 193,6 uzavře.1 žalobce s žalovanými nevypověditelnou
smlouvu o naJ}~:U mly,",a, ,pekarny a bytu v usedlosti č. p. 1 v H. na
dob~ d? 30. .zan 1~'39. 'p0d"e čl. V. uvedené smlouvy byli žalovaní povmm pn P?sko~enI mlyna resp. Jeho z"řízení dáti provésti svým náklad~m potmbne opravy. Tvrdě mimo jiné, že nešťastnou shodou okolnostI se oipaku~ící pož,;ry v mlýně žalovaný,ch (v letech 1913 1930
1935 a .n~:posledy '! noci na 6. května 1937) vyvolaly nedůvěru 'občan~
stv~ v JeJ:ch podnik, takže po posledním ,požáru odvezli mleči obilí ze
mlyn,a, ,a ze .ža,lobCOvo úsiH, aby opět získal jejich dLl'!ěru, bylo mamé,
do~naha .se zal?bce, aby bylo uznáno p,rávem, že jest oprávněn ustouPIti od sJ:d.nane n,;jemní smlouvy a že se ona smlouva dnem 30. června
1937 zmsule .. S o II d, P r v é s t o I i, c e uzna'! podle žaloby. D ů vody:
Jest zkoumatI, zda nebyla žalobcI znemožněna existence ztrátou dů
věry v mlýn žalovaných dllsledkem shora dotčených požá'rů Soud je
přesv:ěd~en a má za dokáz:áno, že i mezi obyvatelstvem trvá' nedůvěra
~ mlyn z~lov~ných, t"kže obchod v jejich mlýně,kterí' žalobce najal,
Jeo P!oto uplne o(Jhrome~, a nelze se n"díti, že by žalobce získal novou
d~,!eru v obec~nstvu., Tlm Se stal mlýn nevpůsobi,lým, "by ho ža'!obce
uZlval podle sJedn"ne smlouvy, a jde tu proto o případ podle § 1117
ob~. zák., podle něho,ž může žalobce ustoupiti od smlouvy ještě dříve,
nez up1ynul sml;"veny čas. O d vol a c í s o II d zamítl žalohu. D ů
vo ?y: O~vo~acl ,soud nesc.hvaluje názor soudu prvé stolice, že tu jde
o pnpad,. J"ky ma na mysh § 1117 obč. zák. Důvody k předčasnému
ustouP~nI od smlouvy ná>jemní uzavřené na určitou 60bll se strany náJemce JSou, v § 1117 ,ob~. zái. uvedeny. taxativně. Takový důvod je tu
tehdy:' kdyz se napta vec octne bez VIny nájemcovy ve slavu nezpllsobIlen; ok vyn;fněnému užíváni. Zá>kon pomýšlíi zřejmě jen na vady
hm0.t~e, ,~Ie m~ohv, n~ ,!ad~ neh~ot~é (immateriální). Jen u bytu dopousl! zakon vypoved, Jde-II o naJate obytné místnosti škodlivé zdravi.
Proto nelze onen důvod 1P0kládati za s.!mtečnost odůvodňujid předčasné
ustou,pení od nájemní smJ'ollvy ve smys,lu § 1117 obč. zák.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dOVOláni.

lysickém, ale nemusí tomu tak býti vždy. Naskytnouť se v praktickém
žívotě z"častí i jiné různé příčiny, jež n.ezáležejí ve fysickém nedostatku
věci, a přece činí přemět nájmu (pachtu) nezpůsobil)'rn 'k vymíněnému
u,žíváni. Tak na př. činí-li jiný ná,jemník obývání v témž domě neSnesitelným nebo pro sdělnou nemoc nebeziPečným a pod. Tak nauka
i praxe (Komentář Klangův k § 1117 obč. zák. a Rou:ček-Sedláček
dB V., str. 152).
Než přes to nebylo lze dovoláni vyhovéti, neboť sku,tkové okolnosti,
jež žalobce uvádi k od,u,vodnění nezpúsobilosti mlýn'a k uživání, nemohou odůvodniti takové vady, jež má na mysli ustanovení § 1117 obč.
zák. Ony okolnosti by síce moh,ly mýti: vIlv na prosperitu :mlýna, ale
nejsou takové, "by měly vzápětí nez\pŮosobilost mlýna k vymíněnému
užívání nebo feho neupotřebitelnost vůtbec, jak to vyž:l:duje ustanovení
§ 1117 ohč. zák.
čís.
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Smluvní P.ojištěni .odpovědnostní.
škodou, jejíž část musí pojistník hraditi z duvodu své spoluúčasti,
stanovené zákonem (č. 156/1927 Sb. z. a n.) nebo pojistnými podmínkami, není celá šk.odlai, Merou P.ojistník· pojistnou příhodou utrpěl,
nýbrž jen ona část škody, která nepřesahuje pojistnou jistintu; pojistná
jistina jest nejzazší hranici, do které jest pojistitel povinen 'hraditi škodu,
kdežt.o to, co přesahuje pojistnou jistinu, musí pojistník vždy nésti sám.
P.okud se pojistitel nedopustil zavinění tÚlI, že nedal podnětu ke
sporu pojistníka s poškozeným.
Pojistník není v prodlení s přijetím placeni, třebaže vyšlo najev.o,
že jde o PQměrně nepatrný zbytek k doplacení a že se tento nedoplatek
týká pouze zachraňovacích útrat, .o nichž bylo spQrné, jakou část z nich
.
má pOjistitel platiti.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1938, Rv I 561:38.)

D ů vod y:
Nel,ze sice s:c,h~ál!tI p~á~ní názor odvoladhosoudu:, že záJkon v § 1117
obč. z<rk. pomyslI zre]'me Jen na vady hmotné, neboť v uvedeném zákonném ustanov~ní. mní, pro !ento, 'právní názor, žádné opory. Zákon
v § .1.1:7 obč. zak. pr,av! .len, .ze. natemce (pachtyř) jest oprávněn odst~up!h od smlouvy ,bez .vY'poved'l I pre~ uplynutím smluvené doby, když
najata (zpachtovana) vec by!.a odevzd"na ve stavu nebo bez jeho viny
se octne ve stavu nezpů,sobilém k vY'míněnému užíváni. Podle toho rozhoduje tu toH~o, že se věc odne bez nájemcoYy (pachtýřovy) viny
ve stavu .nezpusobIl,ém k užívání, a nezáleží na tom, co způsobí stav
n,ezpůsobIlý k vymíněnému užívánÍ. Je ske pravda, že taková neupotrebltelnost najaté (zpachtované) věci záleží zpravidla v nedostatku

žalobce byl podle pojistné smlouvy, sjednané dne 11. dubna 1930,
u žalov"né pojišťovny proti nebezpečí z odpcvědnosti za škody
vzniklé z provozu osobního automobilu, a to při poškození cizího majetku až 'do výše 10.000 Kč. Pojištěný automobil se při jízdě konané
řidičem Fr"ntÍ!škem L. ja!ko zaměstnancem S.-garáží za účelem t. zv.
přist"vení vozu za t.rván,í pojistného poměru srazil s automobilem provozovaným Arnoštem R. žalobce ohlásil to ihned Zalované pojišťo'.'ně
a oznámil zároveň, že Arnošt R. podal svým právnim zástupceom na
nynějšího žalobce ža,lu o z1\pl"cení 12.010 Kč 50 11 s přísL z duvodu
náhmdy za opravu poškozeného <rutomobilu a za ušly výdělek 150 Kč
denně od 19. červ'ellce 1935 až do cine,kcly bude jeho automobil opraven. žalobce se proto domáhá na žalované poj,šťovně z1\placení
pojštěn
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15.956 Kč
způsobené

10 h s přís!. a k odůvc·dnění žaloby přednesl: Výši škody
srážkou na automobilu R-ové mohla si 7.alovaná po}i'šťovna
ihned zajistiti, neboť její zmooněnec Antonín F. A. hyl hned povolán
na misto nehody a jest soundím znakem z automobilového oboru. Žalobce ve smyslu pojistný,ch podmínek hyl povinen říditi, se příkazy
žalované pojišťovny, takže neměl možnosti, a'hy sám nějak zasahoval
do pojistného případu, a to tím spíše, že žalovaná pOjÍ'šťovna sama
žalobci u,stanovila svého právního zástupce. Ačkoliv žalovaná pojišťovna jÍ'ž dne 20. července 1935 znala výši poškození 2utomobHU' R-ova,
nechala dojíti k provedení celého trestního řizení a k podání shora
vzpomenuté civilní žaloby Arnošta R na hlobce. Rczsah škody zjiMoval též soudní znalec Lev F., jenž zjJstil, že hy bylo lze provésti opra\Cu
poškozeného automobHu za 9.800 Kč, přI čemž by oprava trvala tři, neděle. Kdyby hyla žalovaná ihned provedla tUltO opravu, nebyly by způ
sobeny značné nflklady s civHním spolfem, .ušIý zisk Arnošta R by byl
za onu ,dobu ,menší a žalovaná pojišťovna 'ITlOhla opravu- provésti za
nejvyšší' částku 10.00.0 Kč, při čemŽ:se zbytku havarovan,ého auto mob;!u R-ova mohly prodati a utržená cena za ně by byla kryla ušlý výdělek Arnošta R Na místo toho se však žalovaná poji'šťovna pustila
do civilního sporu, ačkoliv musila věděti, že spor jest beznadějný, neboť
Arnošt R jako nemajetný držitel vozu měl nárok- na náJhmdu ušlého
výdělku po celou d,o!J,u, po kterou vozidlo nemohl dáti opraviti pro
nedostatek peněz. Spor civilní hyl veden až do 15. ledna 1936, kely do'šlo
ke sméru na 15.000 Kč mimo útraty 1.562 Kč. Když se žalovaná pojišťovna domnívala, že Arnošt R nemá zákonn~ho nárokll, byla povinna
provésti vlastním náJkladem spor za žalobce a posta!ati se o to, wby
snad bezdůvoclné nároky třetioh osob byly soudem zamítnuty. Jes,fUže
žalovaná pOjÍ'šťovna zastávala stanovj,sko, že za nehodu odpovídají
S-garáže, pak přehlédla, že žalobce byl vůči poškozenému odpověden
jako majitel a:utomobHu. Žalovaná pOjÍ'šťovna byla poclle pojistné
smlouvy povinna z-prosti,g žwló!J,ce škody, kterou utrpěJ jako provozovatel autobomHu u ní pojištěného. Když žalovaná pojišťovna uzavřela
s Arnoštem R smír, tu nejprve měla: z2iPlatiiti částku na ni připwdající
a pak teprve směla žádati na žalobci prahl'ášení o postupu jeho (žalobcových) nároků. Žalovaná poji'šťovna VŠaJk ponechala žalobce v domnění, že on z'a škoďu neodpovídá, a neohala dojíti ke sporu, ačkoliv
si musiIa býti vědoma toho, ~e též žalobce je odpovědný. Tímto svým
nešetrným a p!fOtisml:uvnfm jednáJním zavinila žalovaná, že žalohce musil
zaplatiti Arnoštu R. částku' větší, nežli by se dalo dosíci hned před zahájením trestniho řízení smírnou cestou, dokonce žaloV2.ná ani, pojistné
maximum nedala žalobci k di'sposki, nÝ'brž složila k soudn toliko částku
9.800 Kč" kterou však nelze poklá!dati za platbu. Žalovaná pojišťovna
se tedy neujala hlášené škody a nepostupovala tak, jak jí ukládá § 1299
obč. zák, totiž tak, aby žalohce neutrpěl újmy. Ž~lobce musil Zaplatiti
podle uzavřeného srnínu Annoštu R. narovnanou čásiku 15.500 Kč, útraty
sporu 1.562 Kč 60 h, útraty rekursU' 93 Kč 50 h, tudíž celkem 17.156 Kč
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10 11, a čini tudíž žalobcova škoda po odečtení um Kč. t, j. 1.000 Kč
z důvodu spoluúčasti činící 10% z pojistné sumy iO.GOC Kč a 2% kalkovéh o popallku 2.00 Kč, 15.956 Kč 10 h. S o udp r v é s t o I i c e
uzn:>1 podle žaloby je? co do, částky 894 Kč, 75, h. D ů,v 0~..Y; Žalobce
vyvozuje nárok n~ n~hradu skodr: z toho, ze za!?van,a ~Ojlst,ovna ne:
projednala spO'C~y papad s Arnostem R. ~dbo~ne, TIY?rz ~ zal.obco·",;
škodě neboť mlsto aby byla dala opravItI poskozeny R-uv vuz, cOz
by si 'bylo vyžádalo náckladu asi 10.000 Kč, anebo mu zakoupila jiné
vozidlo, jež by stálo nejvýše 10.000 Kč, pustila se do nákladného sporu,
do n~hož zavlekla žalobce, přes to, že musila vědět:, že spor ten jest
beznadějný. žalovaná pojišťovna namítla proti nároku z náhrady škody,
že se zachovala dle smlouvy a že je proto žaloba bezdůvodná. Jest zjištěno že Arnošt R, jenž podal na Františka L. a na žalobce shora llvedeno~ žalobu Ck I 214/35, spatřoval pasivní oprávněti; žalobce v tom,
že žalobce byl vlastníkem a provozovatelem automobilu, že žaIobce
mezi jiným n~míta:1 nedosta,tek pasi,vního oprávnen f , ježto provozovatelem automobilu v době jeho nehody byly S-garáže, dále to, že nehodu
způsobil sám t~h~ejší žalobce Arnošt R Byly tU?i,ž. v t,e'hdejším sporu
vedeném u ,lorajskeho soudu v I=h. se strany nyneJslho zalobce zastoupeného právním zástupcem Ipřiděleným žalovanou pojišťovnou uplatňo
vány náJmitky, které podle tehdy platného zákona c. 162/19108 ř. z. byly
způsobilé čeH.ti nár(}k~m ,Arnošta R. K tomu účelu oV,še,m bťlo nu!no
sporně jednal! o R-ove naro~u. Ma ,proto soud za ,?~kaZa!lO, ze. se ,za~
lovaná tím, že ve v~pomenU'tem sporu poskytla nynejslmu zalobcl pravm
ochranu a sporně o n<Í!roku Arno'šta R jednala, nijak nedopustila porušení potř,ehné púle a žáJdoucích znalostí uložených jí ustanovením § 1299
,obč. zák. Žalobce nyní v žalobě vytýká žalované, že musila věděti, že
'spor jest beznadějný, neboť jí mělo býti zn <ÍJmo , že Arnošt R bude
. míti jako nemaJjetný držitel automobilu nárok na ušlýz.isk za celou
dohu, IPO ní'ž vozidlo nemohl dáti k oP'ravě. K této 1lirgumentaci žalobce
jest si>Ce přisvědčHi, avšak s tou výhradOU, že by toto stanovIsko bylo
mělo význam pouze pro výši nárolou Arnošta R za předpokladu, že br
jeho nárok co d~ důvo,du hy~ uzn~n, 1"0 ,~rávu. Avša'~ ž~lobní,"~~<pov~o'
v onom sporu duvod zalobnI poplra, coz se stanovl,ska nyn';Jslho. ,:a:
lobce se zřením na tehdej'ší důležité sporné okolnosti (vlastlll zavmell!
Arnošta R, přIstavovací jízda, konaná S-garMí) bylo důležité a účelné.
Vedení sporu i to, že se žalovaná pojišťovna tehdy pustila do sporu',
bylo tlldíž účelné po hoslPodářské stránce i odborné po právní stránce.
Soud tudíž má za dokázáno, že se Um, že se žalovaná pojišťovna dO'
~pOf1lpustila a spor vedla, žáJdného zavinění - jak předpokládá § 129~
obč. zák - nedopustila, když nepmU'šila ani smluvní povi,nnost (nýJbr~
naopak plnila povinnost uloženu jí poji'stnou smlouvou, POg~yt~oU'h
právní ochranu), ani jinak se neprovinila pko znalec (§ 1299 abc. za~.).
Též mllsi,la čekati na výsledek trestního řízení vedeného u okresmho
sondu v K., neboť kdyby v tomto .řízení byl ien Arnošt R. uznán vinným
přestupkem za vinu mll kladeným, byl by civHní soud vázán podle § 268
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c. ř. s. obsahem trestního rozsudku, což by mělo v zapětí neoprávně
nost žalohního dúvodu Arnošta R. Nemobla tedy žalovaná ihned po
nehodě věc smiřiti., i kdyby byla znala výši škody ihned. Není proto
vůbec rozhodu'jicí to, co li'vwdějí svědci o tom, kdy bylo možno zjistm
výši poškození R-ova vozu, neboť tím ještě nehyl'a objasr.ěna povinnost
nynějšího žalobce k náhradě škody Arnoštu R. Pokud Se tudí'ž žaloba
opírá O náhradu škody z neodborného jednání, není tento důvod podle
ná'zoru soudu oprávněn a nárok co do částky 4.500 Kč není. odůvodn·ěn.
Dále se musí soud zabývati otázkou povinnosti k plněni se strany ža~
lované pojišťovny z jiného důvodu. Žalovaná namítá především, že
plnila poji,štěnou čicstku složením u soudu částky 9.800 Kč, v nichž jsou
obsaženy též útraty slpom s Arnoštem R. Jest zjištěno, že počátkem
února 1936 žádala žalovaná pojišťovna žalobce o podeipsicní kvitance
na 10.000 Kč, od.čítajÍ'c od toho 2% kolkovného, a o podepsání postupního prohlášení pro žalovanou pojišťovnu na regresní, ná,roky proti
S-garážím, což žalobce odmíH, dále že už tehdy žalovaná pojišťovna
vyjádřHa SVilU ochotu' žalobci vyplatiti pojištěné maximum 10.000 Kč
po srážce kolkovného, když jí postoupí veškeré nároky, které má' proti
S-gará!žím a poji'šťovně U., a že žalov~ná dne 20. únOra 19·36 složila
u soudu část,ku 9.800 Kč pro žalobce. ,Jest tudíž z'koum~ti, zda složení
to se stalo ~ účinky § 1425 obč. zák. Uvedený předpis opravňuje dlužníka k soudnimu uložení dluhu, jsou-li tu »jinaJké dů1ežité důvody«.
Podle čl'. 18 všeobecných pojistných podmínek má ,pojistitel nárok na
vydání všech dokladů potřebný,ch k uplatněni r,egresních pritv a na vydání pravopiatné postupní listiny. Tento Ná,nek odpovídá plně í obsahu
§ 1368 obč. zák. (povínnost vydati plátci všechny právní pomúckya
,prostředky zajišťovací, které tu jsou). Odpovídá-ličI. 18 všeobecným
normilm, neodporuje ustanovení § 62 zák. o poj. smlouvě, jenž se o n~
roku pojistitelově na vydávaCí povinnost dle § 13&8 ohč. zák. nezmiňuje. Podl,e rozh. bývaJého nejvyššiho soudu vídeňského uveřej. v Práv~
níku 1889, str. 776 má, dlužník deposioní právo, odpká-li věřitel vydatt
kvitanci. Tím spíše má pojišťovna právo postupovati dle § 1425 obč,
zák., nejde-li o pouhé kvilovitní dluhu, nýbrž o zajištění regresních nároků, na kteréžto zajištění má nMok nejen podle zákona (§ 1358 obč.
zák.) ale i dle všeobecných pojistných podmínek. Toto stanovisko plně
podp~rui'e i ustanovení § 62, odst. 3, zák. o poj. smlouvě, jež zbavuje
pojistitele povinnosti plniti, vzdá-Ii se pojistnlk nároku' na nilhradu proti
třetí osobě. Z toho pak logicky vyplývá, že takové pojistníkovo jednání,
které odůvodňuje podezření, že jednal proti možnO'sti uplatňování regresních nároků, patří k »jinakým důležitým důvodům«, které m~.~ 1425
obč. zi/k. na mysli (odpírání kvitance na onu částku, kterou pO]lsťovna
chce vyplatiti, odpí,rání vydání postu'pního prohlášení v nezávadné
formě, jednání s pojišťovnou, která vlastně regres?í nárok má hraditi,
atd.). Toto stan?visko zaujímá i Albert Ehr~nzwelli v ;>~ec!"tsor~nu'n.~
der Verttagsvers'loherung« naJ str. 211, kde vyslovne uvadl, ze pO]lstm\.
jest povinen platícímu poji'stitelovi vydati veškeré prá'vní pomůcky a
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zajišťovací prostředky (§ 1358 obč. zick.). Ehrenzweig tuto povinnost
vyvoz.uje f z § .39, odst. 2 ziik. o poj. smlouvě. Konečně se Ehremweig
odvolává na § 56 zick. o poj. smlouvě, podle něhož pojistnik postižní
nárok a jeho sledování podle možnosti, musí zajistiti a pojistitele po
přechodu nároku při uplatňování nároků postižní:ch podporovati. Totéž
stanovi'Sko zastává i, Hom v »Poii,stném prá'.'u« na str. 373 »cesse ex
lege má účinky hmotněprávní, nárok na všechny právní pomůcky a zajišťovací prostředky, k nimž v první řadě patří legitimační listiny jako
kvitance a postupní prohlášení, pojistník m,"«. Plní-li poji'šťovna z odpovědnostního poji'štění svému poji'stníku" plní tím jen svou smluvní
povinnost, tedy formá,lně i materiá!lně' vlastní dluh. Má>-li tudíž pojišťovna vstoupiti v ,regresní nároky pojistnikovy proti třetí osO'bě, jest
nutno, 8Jby jí tyto regresní mí:roky byly poji.stnikem cestou smluvní
aneho cestou zákonnou postoupeny. V souz·eném 'Případě jest uvážiti
i ustanovení čl. 18 všeohec. poj. podmínek o přechodu nároků na pojišťovnu. V něm se mluví celkem o čtyřech kategorioich nároků, které
přecházejí na pojiMovnu,: 1. nMok na nichradu škody proti lřetí osobě,
2. nárok na náhradu útrat sporu se strany odpůroe, 3. nárok na vrá>cení Hslky s!o·žené anebo vyplacené, 4. námI< na zrušení anebo snížení
důchodu. Jakmile nastanou okolnosti- pdva ta odůvodňujíd, jest pojÍ'stník povinen oznámiti to pojišťovně a na její žá,dost oclevzdati jí všechny k uplatnění těchto práv potřebné doklady, jakož i vydati jí na její
.náklad pravoplatnou postupní Ji.stinu. Povinnost k vydání této postupní
listiny existuje tudíž nikoliv z toho d:ůvodu, že by vydáním postupní
li'Stiny byla teprve cese zirložena, nýbrž slouěi jen k tomu, aby mohla
býti cese řádně prokázána. Vydání postupní listiny nemá tudíž účinek
, konstituti'vní, nýbrž pouze deklaratomí. Jest to dúkaz o provedené ce si.
Pojistník nemůže odpírati vydání této postupní listiny s tím, že ji'ž podle
ustanovení podmínek došlo k postupu, neboť vydání pravoplatné postupní listiny jest samostatnou povinností pojistníkovou. POjÍ'šťovna
jest oprávněna žádati vydání postupni listiny před plněním své povinnosti ze smlouvy resp. vá:zati své plnění na podmínku vydánj této postupní listiny. Odmítá-li pojistník :podepsati tuto postupní Hstinu, ačko
liv mu tím nevzcházejí žádné újmy a ačkoliv postupní listina zní pouze
na 'částku, která jest pojistníku n8Jbízena jako plnění ze smlouvy a
nikoliv na částl<u vyšší, pak jest zřejmo, že odpkání tohoto podpi'su
postupní ·!isti.rry jest bezd-ůvodné. Pojišťovna byla proto ve 'Smyslu
§ 1425 obč. zák. oprávněna složiti náhradu k soudu s účinkem zaplacení a vázati vydání složené částky na podopis postupní listiny znějíc!
do výše složené částky. Dwsledkem toho musil soud vzíti za dokázáno,
že složením částky 9.800 ,,"č se žalovaná co do této částky svého závazku zprostila. žalobce byl u žalované poji'šťovny pojištěn co do věc
ný;ch škod až do výše 10.000 Kč, při Čemž j'ej stíhala 10% účast a kolkovné 200 Kč musi:1 též nésU ze svého. Sporná je však otitzka útrat
sporu s Arnoštem Rc V té příčině jeot uvésti: Žalobcův spor s Arn(}štem
R. hyl veden na podnět žalované pojišťovny. Podle § 116, odst. 3, zák.
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o poj. smlouvě - kterýžto předpi·s ve smyslu § 124 cit. zák. jest rhu
velícího - jest pojistitel povinen nahraditi útraty nehledíc na pojistnou sumu, byly-U vynaloženy ve sporu vedeném na jeho podnět anebo
jinak na jeho poukaz. Spor pak jest veden na podnět pojišťovny anebo
jinak na její poukaz, jmenovala-l·i poji.šťovna pojistníku právniho zástupce s příkazem, aby mu> podepsa'l plnou moc (viz rozh. č. 12200
Sb. n. s.). I z toho tedy :plyne, že spor byl. veden »z podnětu anebo
jinak na poukaz«žalované pojišťovny. Musí :proto žalovaná poji1šťovna
nahraditi žalobci celé útraty bez zřetele na poji·štěnou částku a· spol!Uúčast žalobcovu. (Dále se soud zabývá výší těchto útrat a dochází
k výsledku, že po odečtení složené ",istky zůstal nedoplatek na útraty
894 Kč 70 h.) O d vol a c [ s o u d odsoudil ·žalovanou· k zaplacení
1.656 K!č 10 h s pří-sl. D ů vod y: K o d vol 'á níž a 1 o hce: Žalohce vytýká nesprávné posoU'zení věci po právní stránce v otázce výše
plnění žalované pojišťovny při jeho 10% spoluúčasti-. V té příčině jest
jeho výtka oprávněna, neboť podle obsahu pŮ'ji1stné smlouvy a j-ejkh
pojistnýoh podmínek (čl. 5 dodatEČných ustanovení) pojistník neSe na
škodě nejméně 10% ze svého. Prvý soud VŠaJk vykládá vzpomenuté
ustanoveni tak, jako hy v pojistných podminkkh bylo, že z částek, jež
naJhradí pojišťovna, hr"dí pojistník 10% ze svého, Tím prvý soud pochybH ve výkladu čečených pojistnýoh podmínek a jest proto 10%
spoluúčast počítati z celé škody, třeba·s činí škoda přes 10.00 Kč, a
činila-U tudíž škoda 11.456 Kč ID h, jest pojišťovna po snržce 10%
pojistníkovy spoluúčasti povinna zaplatiti celou náhradu' škody 10.000
Kč, a to tím spíše, že po'ji'stná smlouva byla u.zavřena na částku
10.000 Kč a nikoJiv až do částky 9.'000 Kč. Bylo proto v tom směru
vJhověno odvolání co do částky 1.'000 Kč po srážce 2"% 'kvitančního
poplatku. Dále spa'tř-uje žalobce nesprávné právní posouzení stran náhrady škodY' 4.500 Kč v tom, že soud prvé stoHoe nepřih,Jf:že], k neodbornému jednání žalované pojišťovny, která odvolatele zavlekla do
vleklého spmU', a·č musila věděti, že spor jest již předem bezn"dějný,
ježto nemajetný držítel automobilu má právo na náhradu ušlého výdělku po celou dobu, po kterou vozidlo nemo'lrl dáti opraviti pro nedostatek peně.z, a ač musÍ'la také věděti, že mamel motorového vozidla
jest prost povinnosti kná'hradě škody, když ·bylo motoro'."é vmidlo
přenecháno na určitou dobu až na da·lši opatření do úplné disposke
něho jiného na základě pevného smluvniho POm-ě'fU, podle něhož tato
jiná osoba přejímá i užitky i nebezpečí. Tyto odvolatelovy výtky nejsou oprávněny a odvo!.atel po té stránce neprovádí odvolání podle
zákona, ježto nevycházi přesně ze zji!štěného skutkového staVl! věci.
K J'eho vývodům jest jen dodati, že nelze žalované pojišťovně přÍlčítati
k vině vedení sporu, v němž hyl nynější žalobce žalován Arnoštem R.
a sám podepsal svému právnímu zástupci plnou moc, třebas se tak ·stalo
na poukaz pojišťovny; mohl tudíž kdykoliv dáti příkaz k uzavření
smíru, třebas i proti vitli pojišťovny, kdyby byl ovšem tehdejší- žalobce
k smíru oohoten a mohl tak přenechati uplatňování svého stanoviska
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\11()znemu sporu s

pojišťovnou.

Odvolatel dále zapom,na, ze judikatura

netvoří zákonných ustanovení, pro jiné případy a že, i 'když by si poiišťovna vykládala nesprávně zákon a nedbala při tom judikatury, nelze
v tom směru· přičítati zavinění. Ná.leží' především soudu posuzovati
a zjišťovati, zda a v jaké mÍ'ře na srážce byl spoluvinen Arnošt R., a to

jí

tak·é soud musil zjišťovati. jak v trestním řízení, tak i v civilním sponl.
Pojišťovně nená·leží takovéto závazné zjišťování a nemohla se tímto
nezjišťováním dopustiti porušení povinností uložených znalcům a jiným
odhorníkům v § 1299 obč. zák. Odvolatel dále přehlíží, že sám souhlasil
s vyří·zením sporu vedeného u l<rajského soudu v Ch. pod č. j. Ck I 214/
35 smírem a že sám v žalobnf. odpovědi· tvr-diI, ~e nehodu zpllsobH sám
Arnošt R., že v době nehody nebyl provozovatelem on, nýhrž majitel
S. garáži v K., a přehHží též, že se řidič S. garáží, v trestním řízeni
hájil tím, že nehodu zavinil právě Arnošt R. R. musil býti o skutkové
podstatě lépe ilnlormován než poji·šťovna sama a n·ejl$pe musil býti
informován žalobce sám. V uvedeném sporu u krajsl<ého soudu v Ch.
nebylo jisté, že se škoda tyká 'jen žalob-ce, ani nebylo jisté, o kolik
bude škoda přesahovati pOjÍ'stnou jistinu, a spor musil býti veden nejen
se zřetelem na zájmy žaJlovaJné pojišťovny, "Ie i se zřetelem na zájmy
pojistníkovy, a proto chtěla-li žalovaná poji'šťovna býti prosta veškeré
odpovědnosti za výsledek sporu·, nemohla si neuv'Ě'domiti, že jak v trestním řízení, tak i ve sporu vedeném u krajského soudu v Ch. Arnoštem
R., bylo se obkati otázkou, zda škodu zavinil R. nebo šolér S.-garáží,
anebo zda škoda vznikla zaviněním S.-garážítim, že nesplnily svou
smluvní povinnost a že nepřistavily vů'z tak, aby nebylo porušeno
prá:vo osoby třetí. Posoudil tudíž prvý soud věc po právní stráJn,ce
správně, když neshledal ani zavinění na straně pojišťovny v tom, že
došlo k sporu u <krajského soudu v Ch., ani· pří6nnáu souvislost mezi
tvrzenou ;;kodou způsobenou žalob-ci a mezi jednáním žalované pojišťovny. Co se týká složení peněz k soudu, spatřuje od,volatel nesprávné
posouzení ,p.rávní v tom, že soud prvé stoHce pokládal toto složeni za
placeni' ve smyslu § 1425 ohč. zák. Ani tato výtka není oprávněna"
protože žalo,bc2 ani netvrdí, že by vydal žalované pojišťovně kvHaod,
kdyby kvitance ta neobsahovala zároveň deHberační prohlášení ž"lobcovo. Je sice správné, že věřitel není, podle § 1415 obč. zák. povinen
přijmouti pouze díl'čí plnění, avšak soud prvé stolice správně, odvolávaje se na.rozh.č. 11700 Sb. n. s. civ., uvedl, že nezáleží na tom, že
se v.ěfitel nechtěl spokojiti složenou 'částkou, kdy'ž věřiteli :potom v rozsudku byla přiznána daleko menší 'částka, než kterou od pojišťovny
požadoval. Ostatně žalobce přehlíží, že neodpírá přijmouti nabízenou
částku 9.800 Kč 'proto, ž,e požadovala ještě další částku, nýbrž že odpiral proto, že byla na něm požadována kvi,tance. Příčina složení
k soudu musf záležeti v tom, že je překážka na straně věřitelově (ro:lh.
10174,523 a j. Sb. n. s.). Když tedy důvodem složení bylo, že žaJlobce
odpíral vydati kvitanci., a nikoliv to, že by snad žalobce požadoval
nejen pojistnou sumu v maximální výši, nýbrž i útraty, pruk prá:vem soud

-

Čís.

17272 -

236

-

čís.

17272 237

prvé stoJice pokládá žalovanou za zproštěnou složením peněz podle
§ ] 425 ohč. zák., když ziistH, že žalobce měl kvHanční povinnost a že
také za toto kvMování byl mu srážen poplatek 2%. Ostatně podle
§ 1415 ohč. zák. neni věhtel povinen přijmouti placení dlužní položky
po částkách nebo na srážku. Dlužní položkou' v tomto případě byla
maximální pojistná suma 10.000 Kč po srážce kvitančního kolku a tu
žalovaná byla ochotna částku 9.800 ~č vyplatiti žalobci a proto ani
z toho důvodu není případný pouka'z na ustanovení § 1415 obč. zák.
útratová částka byla ovšem dagí, položkou, která byla sporná. K o dvol á níž a lov a n ,é; Zalovaná vytýká j'ako nesprávné právní posouzeni, že soud prvé stoHce phznal žalobci' nárok na celé útraty sporu
vedeného ll' krajského soudu v Ch., ač z nioh měl odečí'sti 10% spoluúčast. Tato výtka není důvodná a soud prvé stoHce správně nevztahoval 10% spoluúčast na útraty sporu, poněvadž šlo o případ § 1 ]6,
odst. 3, zák o poj. smlouvi'č. 145/1934 Sb. z. a n. a nikoliv o případ
§ 116, odst. 4, uved. z!;k., a soud odvolací po té stránce poukazuje na
správné odůvodnění napadeného rozsudku.
N e j v y Š š í s o u d: uznal podie žaloby co do částky 9.868 Kč
44 h s přísl., jinak žalobu zamítl.
D

ů

vod y:

K d o vol á nÍ' ž a lov a n é poj i, š ť o v n y: S právního hlediska vytýká žalovaná, důvodné mylnost názoru odvolacího soudu, že,
přesahuje-li škoda pojistnoul jistinu, nelze zákonem nebo pojistnými
podmínkamí stanovenou spoluúčast iPojistníka sr!;žeti z pojistné hodnoty, rovn<l!jíd se poji,stné sumě. Otáz,ku tu nelze ovšem řešiti! podle
ustanovení § 116 'zák. č. 145/1934 Sb. z. a lL, poněvadž, nejsou tu, sphlěny
předpoklady § 162 pro použití. tohoto zákona. Poněvadž \Cšak § 116
ře,č,enéhozákona jest obsahem shodný s n.eúčinným § 121 z!;k. č. 501/
1917 ř. z. a poněvadž toto ustanovení, bylo převzato do čl. 2 odstavec
č. 2 všeobecný,ch pojistný,ch podmínek, jest i, toto smluvní ustanovení
vyložiti ve smyslu oněch shodných zákonných ustanovení. Než uvedená
ustanoveni neobsahují nic pro řešení otMky, zdali be neho nelze vlastní
účast poji,stníka srážeti z pojistné jlstiny, když škoda přes<ťhuje pojistnou jistinu. Jest proto otázku tu řešHi s hlediska oněch ustanovení,
která uklád"jí pojistníkovi vlastní účast na škodě. A to jest § 1 vlád.
nař. Č. ]56/1927 Sb. z. a ,o., vydaného na základě § 12 Č. I zák. o provozu silostrojúč. 162/19.08 ř. z. (převzatého smd i do čl. 5 dodateč- .
ných pojistných podmínek), který praví: »Pojištěnci musí sami hraditi
škody do 400 Kč zcela a pH škodách větších 10%, nejméně však 400 Kč,
aniž mají nároku na náhradu pojilŠťovatelem. 'Omhlvou může býti zvýšen
rozsah škod, které pojištěnci sami musí hraditi.« Ani tu není žádného
náznaku pro předpoklad, že spoluúčast pojistníka na š1kodě Odpadá,
převyšuje-U škDda pojIstnou jisUnu. Je8-! proto škodou. jejíž 100/"
částku musí hraditi pojistník, nikoliv celá škoda, kterou pojistník po-

jistnou příhodl'u utrpěl, nýlbrž jen ona část škody, která nepř,esahuje
pojistnou jistinu. Neboť pojistná jistina jest nejzazši hranicí (§ 49 zák.
Č. 5{)]/1917 ř. z.), do které je pojišťovna! povinna škodu hraditi. Co
přesahuje pojistnou jistinu, není pojistkou vůbec kryto; tuto část musí
pojistník vždy nésti sám, ta se pojistného poměru. vůbec netýká, proti
této části škody nebyl pojistník poji'š(,ěn a neplatil p,.émie za zproštění
této části škody. Na věc i'est nazírati tak, jakoby pojistník neutrpěl větší
škodu, než činí pojistná jistina. Ani z § 12 Č. 1 zák. Č. 162/1908 ř. z.
nelz,e vyvoditi opak, ač i tam se užívá jen slova »škoda« a niikoHv slov
»,poskytnutá náhrada škody«. NBboť ustanovení to bylo vydáno ve prospěch pojišťoven jako ochrana proti nerozúžným jízdám řidičů motorových vozidel, kterými mohou způsobiti škodu, spoléhajíce na odpovědnostní pojištění. Bylo by mafením tohoto účelu, kdyby pojistník byl
vproštěn spoluúčasti pouze z toho důvodu, že utrpěl také škodu, proti
níž pojištěn nebyl. Důvoďně odečítal proto prvý soud z pojistné jistiny
10.000 Kč i 10%ní vlastní účast pojistníka v částce 1.000 Kč, takže žalobcí přísluší pouze 9.000 Kč a po srážce 2% kolkovného 200 Kč jen
8.800 Kč.
UstanovenI § 121, odst. 3 a 4, zák. Č. 501/1917 a s ním shodně čl. 2
Č. 2 všeobecných pojistných podmínek upravu~e poměr, v kterém má
pojišťovna hraditi útraty vznilklé z podnětu pojišťovny nehledk na
pojístnou sumu, je-Ii pojistník povinen ,podle smlouvy nebo po záJkonu
nésti část škody sám. Ustanovení to praví: »Je-li poji'stník povinen
podle smlouvy nebo po zákonu nésti část škody sám, n<l!hradí poFstiteI
út",ty jen v tomto poměru.« Právě dot,čené ustanovení jest v)'lkládati
v souvislosti s § 57, odst. 2 a 3, zák. Č. 501/1917 ř. z., poněvadž jde
vlastně o zachraňovací náklad. V třetím odstavci se praví: »Při podjJoji'štěnf buďtež nahrazeny nákl'ady toliko podle poměru uvedeného
v § 52, odst. 2.« O takové podpojištění v someném případě jde. A § 52,
odst. 2, zák. Č. 5.01/1917 ř. z. zní: »Je-li pojistná suma nižší než tato
hodnota (tQ jest pojistná hodnota), je pojistitel povinen nahraditi škodu
toliko podle poměru pojistné sumy k této hodnotě.« To značí v souzeném přúpadě. že pojistná jistina se má k celé škodě pojistníkově jako
část útrat smíru k celým útratáJm smíru. Tedy:
10,000 Kč: 15.500= 1.655 Kč 10 h
x = 10.000 X 1.655.10 = 1.068 Kč 44 h,
15.500
takže se celkový závazek pojišťovny skládá:
1. ze shora uvedené částky 8.800 Kč a 2. z části' útrat 1.068 Kč 44 h,
celkem 9.868 ~č 44 h.
Potud je dovolání, žalované důvodné.
Nelze jí však přisvMčiU v tom, že útraty smím, měly býti vyměřeny
podle hodnoty předmětu sporu 15.50.0 Kč, poněvadž nejde o ustanovení
útrat ve sporu, nýhrž o škodu, kterou pojistník utrpěl zachraňov"cími
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náklady, jež musil vynaložiti důsledkem toho, že žalovaná dala podnět
k vedení sporu.
K d o vol á níž a lob ce: Nárok na, náhradu škody v části
4.500 Kč založil ža'lohce na zavínění žalované, jež spatřova'l v tom, že
pojí,šťovna, pojmenovavši žalobci právního zástupce ve sporu Arnošta
R. proti němu zahájeném (Ck I 214/35 krajského soudu v Ch.), dala
podnět ke s,poru, o němž musila věděti, že je beznad,ejný, že se tím
dopustila proiísmluvního a nešetrného jednání, nedbajíc odborné opatrnosti podle § 1299 "bič. zák. Oba nížší soudy dospěly však k právnímu závěru, že žalovaná pojíšťovna nemohla po'kládati spor za beznadějný. Nejvyšší soud schvalu~e tento právni názor, jejž žalobce na,padal s hIedi,ska § 503 Č. 4 c. ř. s., a odkazuje v té přílČiněna případné
odůvodnění obou nížších soudů. K dovolacím vývodům po této stránce
se jen dodává:
Odvolací soud vyslovi'l názor, že se poji'šťovna nedopustila porušení
povinností uložených znalcllm a jiným odhorníkům v § 1299 obč. zák.
ani tím , že , mzhodnuvši se 'pro vedení
. onoho spom, nedbaIa judikatury,
a odůvodnil jej tím, že z.jj,šťování, zda i, Arnošt R. hyl na srážce spoluvinen, nepřislwší jí, nýbrž soudu. Názo,r ten ovšem nelze tak vš,eabecně
zastávati, nýlbrž jest posouditl podle jednotlivostí případu, zdali pojíšťovna mohla na základě známé jí judikatury míli' za to, že spor je beznadějný. Poněvadž vš'ak v souzeném případě, lak bylo již, uvedeno, spor
beznadějný vůbec nebyl, nelze pro souzený případ pokládati názor odvolacího soudU! za mylný. Vytýká-Ii dovolatel, že by onen názor byl
správný, kdyby se poji'šťovna' nebyla za' poji,stnika pustila do sporu
o částku, která se netýká jí, ný:brž žalobce, přehlíží" že nešlo-li vůbec
o heznadějný spor, jed!>ala pojišťovna v mezích svého práva podle
čl. 15, odst. 2, všeobecných poji'stných podmínek a že hy podle § 1295,
odst. 2, obč. zák odpovídala za škodu jen tehdy, kdyby výkon jejího
práva měl zřejmě účel jiného poškoditi (»šikána«). To však nebylo ani
t'vrzeno.

Nedopustila-li se pojIšťovna žáJdného zavbnění, když za'vdala podnět
k vedení onoho sporu, od,padl důvod k náhradě škody žalobci a netřeba
se proto zabývati olávkou, jaký právní účinek na poměr mezi pojistnlkem a pojiMovnou má procesní plná moc, podepsaná žalobcem advokátům, které pod,le čl. 15, odst. č. 2, všeobecných pojistných podmmek
jmenovala pojišťovna v onom sporu, a zejména netřeba rešiti otázku,
zdali po'jistník se stal pOdpisem plné moci jediným pánem sporu. Neboť
tu by šlo je no to, zdali si pojistník (žalob:ce) sánlš'kodu zavinil~ebo
spoluzavinil tím, že nezamezil vedení sporu ,pro svou osobu. Ta o(a.zka
nemá však pro řešení zavinění žalované žádného právního vý'znamu.
Proto není oprávněna výtka uplatněná s hlediska dovolacího důvodu
podle § 503 Č. 2 c. ř. s., že schází skutkový poklad pro právní názor
odvohdho soudu, že se podpisem plné mod stává pojistník jediným
pánem "poru. Rovněž nejsou důvodné ani další s hlediska téhož dovolacího důvodu uvedené výtky, že sohází, skutkový podklad pro odpověď
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na otázky, zda žalovaná upozornila žalobce ,na dúsledky spo,r.u,. a ,od
kterého okamžiku se měl žalobce post"r~h sam o s,che, co uCln:l~ zalovaná aby od určitého okamžiku nerucJ1a, zda zastupce pOj1stovny
podáv~l pojistníku zprávy o ~tavu sporu, kdy se dotá~al zástu~ce pojišťovny poj;'stníka,..lak, se m~ ve ~por~,}"chovalt, a ~a~kym z~usobem
dala pojišťovna popstmku najevo, ze muze bez obavy pred ztratou po~
'islné n<'thrady odvolati plnou moc právniho zástu,pce. Tyto okolnostI
~ejsou rozhodujíci pro otázku, zdali ,pojišťovna porušHa ,povinnosti uložené ji v § 1299 obč. zák. Neboť toto ustanovení ukládá odpovědnost
za nedostatek potřebné !bedlivosti a odborných znalostí tomu, kdo se
veřejně přiznává k něj~kému úř"du, k umění, k živnos!l nebo k řemeslu.
Musí se tedy tyto nedostatky tý;kati předpokladů, které vyžaduje on~
odborná činnost, k níž se někdo v'eřejně přihlásiL Do odborné čmnosh
pojišťovny však nep~tří práv.~í p.oučení o to~, j~ký !'právní účinek ma
podpis plnémoo udelene popstmkem advokatu, Jehoz mu ,polmeno~ala
podle čl. 15 Č. 2 všeobeoných pojistných podmínek pojl,šťovna. To J~st
odborná otázka právnioká, }ejíž řešení přísluší osobá!m práva znalym
s hlediska soudního řádu! a občaf'ského zákona a nikoHv pouze s hlediska ,pojj.šťov"dho. Pojišťovna složila, k s?udu (§ 1425 ob:č. zál~) d~:
20. února 1936 pouze částku 9.800 Ke, "c byla povInna, pk dnv~ JIZ
bylo dolíčeno, mplatiti, žalobci 9.868 Kč 44 h. žalobce nebyl ,povmen
přijati částečné placení (§ 1415 obč. z"k.) a žaIova~i nedoplatJila zbytek k němuž jest tím rozsudkem odsouzena (rozh. c. 117.00 Slb. n. s);
Měl proto žalobce důvod, že nepřijal částečné placení. Důvod, pro něJz
lze s účinkem dluh splniti' slo·žením na' soudě, netkvěl tedy v osobě
věřitelově. (žalobcově), nýbrž v osobě dlužnice (žalov"né), pon,ěvadž
nenabídla žalobci plné pl"cení jeho pohledávky, jak mu byla tímto r?zsudkem přisou,zena, "ni mu zbytek do vydání rozsudku nedopla!ll~.
Byť i blohce snad neoznámil žalov"né, pr?č nep!ija~ částku 9:8~O~c,
jest to zřejmé z toho, že nepodepsal kVitanCI, v nIZ mel potvrdl~, ze hm
je vyrovnán celý jeho nárok z pojistné smlouvy, a z toho, z,e nevrstavil listinu o postupu svý.ch práv proti třetím osobám. Neboť to vse
by by! povinen učiniti podle čl. 18 Č. 1 všeobeoných poji.~t~ých ,poc:,mí,nek teprve tehdy, až mu pojišťovna n~bradí, škodu, k mz Jest zavazána poji'stnou smlouvou, v plné výši. ať jde o náhradu částečn~ ne~o
plné utrpěné škody, což se ~ni dosud nestalo. Nic na tom nemem, .ze
jde o poměrně nepatrný zbytek k doplacení, neb?ť §.1.415 ohč. ~~k;
nepraví, ~e věřitel musí příljati Í' částečné placení, Jde-ll l~n .o pomern;
nepatrný nedoplatek. Žalobce nebyl proto v prodlelll s prIJeltm ,place:nl.
Rovněž není rozhodující, že nedoplatek se týká pouze zachranovaclch
útrat, o nichž bylo sporné, jakou část z nich má žalov~ná Flatit~. Neb;>ť
jinak by částečné složení sporné pohledávky na ~oude melo v~dy UCl"
nek placení, čímž by ustanovení § 1415 obč. z~k. p07!bylo vyzn"mu.
Nemá-li tedy slození'čáslky 9.800 Kč k soudu úélnku placen!: je~t
poji'šťovna povinna zaplajiti žalobci óístku 9.868 ~č 44 h s prIslusn~mi úroky.
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Pojem »cena obilí« podle vlád. nař. č. 218/1936. Sb. z. a n.
Propachtovatel, který se pří sjednání pachtovní smlouvy z doby
před 15. červencem 1936 s pachtýřem dohodl, že se pachtovné vypočte
podle prodejnlch cen Obilí, při čemž však nedošlo k jiné dohodě o snížení ceny obilí o příspěvky pro obilní ústav (čl. I., odst. 2, vlád. nař.
Č. 218/1936 Sb. z. a n.), má nárok na pachtovné vypočtené podle prode.iních cen obilí, zmen:šených o příspěvek pro obiln! ústav.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1938, Rv I 3133/37.)
Pachtovní smlouvou ze dne 23. července 1935 propachtovala žalující obec K. žalovaným svuj zbytkový statek V. na dohu 12 let po
sobě jdoudch, počínajíc dnem 1. prosince 1935 a konlČÍc dnem 20. Hstopadu 1947. Jako pachtovné se žalovaní zavázali plami rukou společnou
a nedílnou ročně z každého hektaru zpachtovaného pozemku 187 Kč
na hotovosti a ·cenu 300 kg pšenice:a .300 kg ječmene. Pro přepočítání
ceny .pšenice a ječmene hyl rozhodující pruměr cen nejlepší české pšenice a nejlepšího č.eského ječmene Praha zaznamenaného na pražské
plodinové bwrse předcháJzející!ho měsí'ce před splatností pachtovného.
Dále hylo v uvedené smlouvě u'stanoveno, že vzpon,enutou cenou se
podobu obilního mo.nopolu ro~umí monopolní ·cena obílní prodejní 1Ů'co
Praha a že pa'chtýří jsou povinní uznaU za pravoplatnou cenu oznámenou pražskou plodínovou bursou, že se ujednané paohtovné po'čítá
z celkové výměry propacMov"ného statku mímo zastavěnou plo·chu,
t. j. z výměry 117 ha 17 a že pachtovné je splatné v půlletníoh lhůtách
předem, vždy nejdéle 1. října a 1. dubna ka'ždého roku bez ,j "kékol iv,
třebas i záJkonné srážky. Konečně obsahovala pachtovní smlouvadoložku, že pachtýří' nemají po dobu "achtu práva žádati o jakoukoli"
slevu pachtovného, a to z jakýchkoliv důwodů, že Ž<t1'Uijíd propachtovatelka nemá oprávnění, příznati pachtýřum jakokolív slevu aže ujednané paohtovné musí býtí řádně v plné výši placeno. V měsíci září
1936 čínHa výkupní cena pšenIce po celý měsíc 168 Kč 50 h a výkupní
Cena ječmene rovněž po celý vzpomenutý měsíc 126 Kč 50 h, a to cena
nejlepší pšenice a nejlepšíiho ječmene. Pro měsíc září 1936 či'nHa prodejní cena nejlepší' pšenice 180 Kč a prodejní cena sladovníckého (nejlepšího) ječmene 135 Kč 50 h. Podle vyhlášky československé olbi'lní
společnosti uverejněné v 'ú.ředním li'stě č,eskoslovenské repuhlíky ze dne
18. července 1936 činí'la výše příspěvk.u ,podle § 13 vlád. nař. Č. 137/
1934 Sb. z. a n. v novém znění u 1 qpšení,ce 18 Kč a u 1 q ječmene
11 Kč. Ježto žalovaní zaplatili na pachtovném splatném ke dní 1. října
1936 téhož dne hotově 40.000 Kč a dne 16. listopadu 1936 18.149 Kč
30 h a žádal i žalobkyni o počítáJní pachtovného podle výkulPních cen
ve smyslu vládního naří'zení Č. 218/1936 Sb. z. a n., domáJhá se žalující
obec na žalovaných žalobou podanou dne 1. dubua 1937 zaplacení

částky 9.050 Kč 60 h (v čemž jsou zah;nuty smluvené 7% úroky od
1. října do 16. listopadu 1936 z 26.734 Kc 50 h a od 16. ltstopadu 1936

do 1. dubna 1937 z 8.819 Kč 19 h) jako nedoplatku pa-chtovného splatného ke dní 1. října 1936, tvrdíc, že pachtovné za pachtovní rok 1936193'ičiní z jednoho hektaru propachtovaného stallm dle monopolní prodejní ceny v hotovostí ~87. Kč, dále c.enu 300 kg p.š~n!ce .P? 180 Kč d~~
úředního záznamu prazske p]odmove bursy v meSl'Cl zan 1936, tUdlZ
540 Kč, a cenu 300 kg ječmene po 136 Kč 50 h dle t.éhož záznamu, tudíž
406.50 Kč, celkem tedy z jednoho hektaru 1.133 Kč 50 h a ze 117 ha
75 a úhrnem 133.469 Kč, takže polovi,eepachtovného splatného dne
1. října 1935 číní 66.734 Kč 50 h. Soud prvé stolice zamí'tl žalobu. D uvod y: Vládní nařízeníč. 218/1936 Sb. z. a 11. mění § 3 vlád. nař.
Č. 280/1934 Sb. z. a n. takto: »Mají-li se závazky ze soukromoprávníoh
jednání plníti podle výše cen obílí (pšenice, žIta, ječmene, ovsa a kukuřice), rozumějí se po dobu účínnosti vlád. nař. Č. 137/1934 Sb. z. a n.
a předpísu j.e měnídch neho doplňujídch cenamí tohoto obilí, p~kud se
strany jinak nedohodnou, výkupní ceny toho kterého druhu obllí, stanovené podle právě uvedených vládních nařízení, zvýšené o možné
dobové ,příplatky. Pokud jsou při dodá"kách obílí československé obHní
společnosti stanovené zvláštní příspěvky podle § 13 vlád. nař. Č. 137/
1934 Sb. z. a n. ve znění předlPí'su je měnících nebo je doplňujícíoh,
snižuje se, nedohodnou-lí se strany jín"k, v případech uvedenýoh v odstavci předešlém cena o výši pří,spěvku odpovídajícího. příslušnému
množství toho neb onoho druhu obilí; pH tom nerozhoduje, zda zavázaný odvádí obilí československé ohilní společností čm nic. Ustanovení
odst. 2 platí též pro pachtovní 5mlouvy, na něž se vztahuje vládní nařízení ze dne 19. 'června 1936 Č. 168 Sb. z. a n. o úpravě pachtovného
',při zemědělských paobotech.« Podle čl. 11 vlád. naŤ. Č, 218/1936 Sb. z.
a n. se jeho ustanovení týkají jen takových soukromoprávních jednání,
která se stala do dn.e jeho účínnosti. Pachtovní smlouva, o níž ve s,poru
jde, jest PQsuzovati podle předpisu vlád. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n.,
ježto jde o lP"nění závazku ze soukromoprávního jednání podle vý'še cen
obilí a smlouva hyl a uzavřena dne 23. července 1935, tudí,ž př,ed 15. čer
vencem 1935, kdy nabylo účínností ono vládní nařízení. Ježto vlád. naŤ.
<:.218/19,36 Sb. z. a n. v čl. 1 odst. 1 výslovně praví, ze secenamí obílf
při plnění závazků ze soukromoprávních jednání rozumějí výkupní ceny,
"pokud se strany jí'nak nedohodnou«, je zřejmé, že jde o změnu všech
předchozích smluv a že jiná dohoda muže se státi teprve po účinností
dotčeného vládního nařízení. Vlad. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n. mělo za
účel, jak plyne z duvodové zprávy k němu, vyhověti opětovným přáním,
že míra závazků vY'jádřených podle ceny obHí má se poSU'zovatí jen
podle Jedné ceny aže tou jest cena výkupn;, nhledem na to, že paohtýři dostávajE též v dodávkách obiU pouze cenu výku'Pní. Tato myšlenka byla již vyjádřena ve vlád. nař. Č. 168/1936 Sb. z. a n. Rovněž
i sráJžka zvláštních příspěvků podle § 13 vlád. nař. Č. 137/1934 Sb. z.
a n. přísluší žalovaným podle čl. 1, odsl. 2, vlád. nař. Č. 218/1936 Sb.
Civilní rozhodnuti XXI.
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Z. a n., ježto mezí stranami rozepře nedošlo k žádné další nehodě. Podle
pachto~ní smlouvy nemají nájemci po dobu pachtu práva žádati o jakouko!~: slev~ pachtovného, ~vš3:k toto ustanovení nevyluču'je, aby
pachtyn hv~l~ pro :~be . na pusobností vládního nařízení- č. 218/1926
Sb. z. a ~., jezto nezadal! o slevu pachtovného, nýbrž pouze o počítání
paohtovneho podle výkupní-ch cen podle právě uvedeného vládního nařízení, a na to měli právo. Dospěl proto soud k přesvědčeni že žaloba
není odůvodné~~, ježto žalovaní zcela zaplatill ve smyslu' paohtovní
smlouvy, pro mz platí u'stanovení vládního nařízení Č. 218/1936 Sb. z.
a n., paohto.vne podle výlwpníceny po srMce zvláštních pnspěvkťl.
O d vol a c I, o u ~ potvrdil na,P,ad,ený rozsudek. D ů vod y: Odvolatelka se myIt, snazl·It se dovodItI, ze (učelem vládního nařízení Č, 218/
19~5 Sb; z, a n,v bylo pouze vyložíti pojem cen obilí a nikoliv též účel
snmÍl ~seobecne p<lchtovné, Ta'kový výklad je v rozporu se zněním
uvedeneho vládního nařízení, neboť řečené nařízení, jež nabylo účin
nosÍl ,dn~ 15., čer~e~ce 1936" ~lovy »mají-li se plniti záv"zky ze soukrom:opravn),c~ jednom p,odlev vyse c,en, o'~Hí« a ostatními svýmí ustanove~Iml,~ejmena čl. ll, jasn,e vYJ"dr~Je: ze všechny závazky, jež se staly
spl~tnyml' po 15. červenCI 1936 a jez plynou ze soukromoprávních jednam ,nastalych do 15; července 19~6 (nikoliv po tomto dnu), mají-li se
, pl,mtl podle cen, Ob~l, (ať bmsovmch, prodejních, neb jakýchkoli-v jinych), n~tno rOlumeÍl jen ceny nákupní. Tim byl nejen vyloučen pojem
cen oblit, smluvených soukromoprávními' jednáními' do 15, července
1937" ale byl? tím i v~sl~veno, že má,býti plněno jen podle cen výkupmoh, To, ze k u.zavrem smlouvy doslo dne 20, července 193-5 tudíž
za úČinnosti vládního nařízení Č, 280/1934 a vůbec za účinnosti vlád,
n~r, c, 137/1934 Srb, z, a n, je pro souzený spor právně bezvýznamné,
Vzdyt ustanovení čl. II vlád, nař, Č, 218/1936 Sb, z, a n, bezvýhradině
praví, že se týká soukromoprávnkh jednání, která se stala do 15, čer
vence 1936, a nemá zření na to, že v době od 14, července 1934 kdy
nabylo účinnosti vláJd, nař. Č, 137/1934 Sb, z, a n., do 30, června' 1937
byla s?,luvc,ům a zejmén~ žalovaným ,znáct;'~ e;<is,tence dvojíoh cen, t. j,
c:~ vykuPIl.ch a prodejmch. Z toho je zrejme, ze zákonodárce takové
pnpady rpostihl úmyslně, takže původní vůle smluvců při uzavření pachtovní smlo,wvy není rozhodující. Pokud se odvolatelka dovolává ustanovení zák;,č, }58/1936 Sb. z, a,n,! činí tak nepřípadně, ježto se vzpomen~ta zvlastm ustanovBlll tykajl upravy paohtovného, jež bylo ujednáno
pred 1, čer;enc,em 1934 (§§ 1 a 8 uved, zák.) a nikoliv na př, SOIlkromopraVlllChjednam nastalyeh v dohě od 1, června 19'34 do 15, čer
venc~ 1936. A Jen o takový případ tu jde, nebol je žalováno o závazek,
jeho:; splatnost nastala 1. října 1936, který vznikl ze soukromoprávního
jednam ?,astalého d~e 20, června 1935 a při němž bylo smluveno plnění
P?d!e vyse c~n obilI, Proto souh!asl, odvolací soud se správným právním
zave:em prveho soudQJ, na jehoz vyvody odvolatelkou nevyvrácené odkaZUJe,
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N e j v y Š š i s o u d uležil odvolacímu soudu, aby v rozsahu zrušení znovu rozhodL
D ů vod y:
podle § 3 vlád, nař, Č. 280/Hl34 Sb ..z' a n, se bmsovnímí cenami
obilí měl rozuměti, pokud. s~ smluvcl Jinak ne~ohodnou, antmelIcky
o měr
výkupních a prodejmch cen, stanovenych podle vlad, n~r.
~,r~37/1934 Sb, z. a n. Uved~né, ustan?v:,ní změnilo čL l~ .odst. 1'.y'lad ,
nař. č. 218/1936 Sb, z, a n" jenz ~raVl, .ze se eena.t;" ~blIt rozum~JI
dobu trvání obHního mon?polu vykupm ceny zvysene, odo~ove ~nI tky poklUd se smluvd JInak nedohodnou, Podle duvodove zpravy
k~ládnirmu nařízení Č. 218/1936 Sb. z ,a n, v)"hovuje tato z,měn~ opě
tovným přáním, že míra záva,zkú se má posuz?v~!i jen pO,dl: Jedne ~eny,
tou jest cena výkupní a mkolIv cena vyplyvajlcl z pru~el'll' mezI c~.
~ou výkupní a prodejní, poněvadž systém dvojkh cen obllnkh vytvonl
teprve ohilní monopol. účelem vládní,ho nařízení č',218/1935 Sb, z, a n,
bl0, arby byl autenticky vyložen pOlen: »cena obJl,'" a sta,~?vena, jed: '
n~tná cena obilí pro ty případy, v mchz se smluvcl hez bbz~l~o ur~en!
domluvili, že se hude platiti 'cena toho neb onoho druhu ,oh~l;, v, mC,hz.
však nebylo mčeno, jaká cena to má býti. Tomw nas,vědč,~j~ ucel , z~en~
'I I odst. 1 vlád. nař, Č, 218/1936 Sb. z, a n" jez stejne pko vladm
cnanzem
'~,' 'č . 2'80/1934 Sb.
z a.
n užívá
.ohratů·
. »ro~umí se« a .rpokud,
se strany jinak neclohodno~«. V sou,eném rpří-padě, byla, pac.h;ovnl
smlouva uzavřena dne 23. cervence 193~, te9Y v dob:~, k?y by! Jlz zaveden obilní monopoL Obě strany vědely, ze eXI,stuJI vykupllI! a prodejní ceny obilí 2 dle oprávnění ve vlá~d. nař,č. 280/~ 9~4 ~b" z, a n,
jim vyhrazeného výslovně se dohodly, ze po dobu trvam oblllllho t;'0:
'nopolu nemá se vzíti za podklad aritmetický průměr dvou cen, o n~m,:
ml,uvilo vládní nařízení Č, 280/19-34 Sb. z, a n" účinné v dohě lIzavrenI
pachtu, nýbrž ceny prodejní. Poněvadž t"ková úmluva ~ebyla nedovo~
lena ani podle § 3 vlád, nař. Č, 280/1934 Sb. z. a n.a jest dovolena'
podle vládního nařízení č, 218/Hl36 Sb, z, a ,n., a p<:uěvadž o?'e strany
přesně určily a vyložily za platn?sÍI na ~;vem ,illI'~te, l~ve:deneho vla~:
ního nařízení, na i"kém podklade se majl rpočltah .obll nt ceny k ,vu!,
placeni pachtovného, nemá na tuto jeji,ch úmluvu vItv ustanoveni cl, I,
ods!. 1, vlád. nař. Č, 218/1936 Sb, z, a n,
Jinak' však se má věc s příspěvky Obilnímu ~sta vlil ,!pOdl; čL I,
odst. 2, vlád, nař, Č, 218/1936 Sb. Z,a ?: Podle duv~dov,e z~ra~y bylo
toto opatření učiněno vzhledem na zamysl~~o~' n?~el~sacl vladnlho nařízeni, o obilním monopolu proto, ab~ zvlastm pn~p'ev~{, ,~teré budo~
v)"bírány při dodává:ní obilí a o ktere se ;fekhvne, ,SnlZlIiJI, ~tanovene
ceny, nebyly hrány v úvahu př~ v)"P~Čt':llIl cen oblh. Opacna doh?da
stran jest podle čL I, ods!. 2, vlad. nar. c. 218/1935 Sb: z. a n, ovsem
dovolena avšak v souzeném případě strany ani dodatečne se nedohod~y,
aby tyto' příspěvky nebyly odpočteny. Když tedy stmny nic neumlu'vlly
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o, tom: která z nich má ?'fadit~ možné příspěvky pro Obilní ústav, platí
pr~~~l's čl. :éod,st. 2, vlad. nar. Č. 218/1936 Sb. z. a n. a cena obilí se
smzuje o VySl techto pří,spěvků, které byly zavedeny vládním nařízením
Č. 219/1936 Sb. z. a n.
.
'. U~tanovení odst. III pachtovní smlouvy, že žalovaní nemají práva
z~daŤl za slevu p,:chtovr:ého, se. nevztahuje na případ, že zákonným
p~e.~P!s~m bude nec~, Za!IZenO, j~k. se, to právě stalo u rpří'spěvků pro
Ob-11m uS,tav. Tyto pnspevky, o jeJlchz placení strany aní pří uzavření
pachtovm smlouvy, ani v pozdější době se nedohodly nmsejí býtI srazeny z ~~n! obílí, která má být i hrána za podklad pla~e"!Í pachtovného.
žalujI Cl pr?pachtovate:ka má tudíž nárok na pachtovné vypočtené
podle prodejn~ch c:~ o~l1iI a mkoh \podle cen výkupnich, musí si však
nechah OdPOČISh ,pns,pevky pro ObIlní ústav.
Prot nejsou žalovaní pa,chtýři povinni z",platiti žalující propachtovate!ce celou zažalovanou částku 9.050 Kč 60 h, vypočtenou podle proqejmch ce~, h,:z odečten! přís~ěvků, pro ?hilní ústav,nýbrž částku snízen~u o p;l~rpevk~, ktere mu,sIly by tl' kazdym zemědělcem, odvádějícím
Obll,' domaclho puvodu, placeny ObUnímu ústavu podle vládního naří
zenr.č. 219/1936 Sb. z. a n. a vyhlášky československé obHní společ
nosŤl z,e dne 16. července 1936, Č. 4/1lI ('Ořední list ze dne 18. července
1936, c. 16).
,Odvolací soud při svém odchylném právním názoru se nezabýval
otazko~, kO~lk bm ned.oplatek pachtovného vypočteného správně podle
uvedene sm,ermce, a proto mUSIl bylI napadený rozsudek zrušen (§ 510,
odst. 1, c. r. s.).

Železniční přepravní řád (vlád. l1ař. č. 144/1928 Sb. z. a n.).
Re~lamace J?Odaná u přís~ušné železnice se pokládá za platnou teprve Ťlm okamzlkem, I:dy k m ?yly př~dl?ženy doklady o oprávněnosti.
Jen takovou reklamaCI se staVl promlcenl nároků z přepravní smlouvy
(§§ 3, 4, čl. 107 ž, př. ř.).
,!,r?mlčení ll:ároků na nábradu za poškození dopravovaného zboží se
po:ma uplynutun dne, kdy bylo dodáno. Rozhoduje den kdy zásilka
dosla do s t a nic e určení, nikoliv den, kdy došla do m i s t a určení.

(Rozil. ze dne 9. listopadu 1938, Rv I 3331/37.)
Dne 4. října odeslala firma Č., akciová společnost v P. speciálním
vozem žele;;nou hřídel pro generátor, určenou pro stavbu 'zdymadla 11
~ydroelektrarryy, d? st~nice S. P~d~~. činopisu ze dne 5. října 1935,
c. J. 1064 v U., dosla zasIlka dne o. r!Jna 1935 do stanice Ú (stanice
určení) a vydána firmě Č. dne 8. srpna 1935. Ježto zásilka do'Šla v po:
škozeném stavu, oznámila firma Č. dopisem ze dne 4. ledna 1936 říze
ným na ředitelství čs. státních drah v P., že činí ředitelství čs. státních

drah odpovědným za vzešlou škodu, poukazuje na p .. otokol ze dne
3. ledna 1936 a upozorňuje dále, že zásilka byla odborně naložena a
zajištěna, takže musil předcházeti abnormální náraz, který způsobil poškození hřídele a žádá o zaslání technického znalce k zjištěni škody.
Dopisem ze dne 29. ledna 1936 bylo pak žalovanému oznámeno, že jí
byl nárok na náhradu škody postoupen a že žalobkyně vstupuje do reklamačního řízení. Nákladní list aní jiné doklady nebyly ani k prvému,
ani k druhému dopísu připojeny, to učinila žalobkyně teprve dne 5. řijna
1936. Dne 12, října 1936 byla reklamace zamítnuta a zamítavé rozhodnutí doručeno žalobkyni dne 15. října 1936. Proti žalobě na náhradu
škody, podané u soudu dne 16. srpna 1936, namítl žalovaný stát promlčení podle čl. 107 ž. pL ř., ježto od dodání zboží do podání žaloby
po odečtení reklamační doby plynula doba delší jednoho roku, a podle
čl. 102 § 4 ž. př. ř. se pokládá reklamace za platnou teprve jejím podáním u železnice a předložením dokladů. Niž š í s o u d y uznaly
podle žaloby, o d vol a c í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Je sice správne, že nestačí ústní reklamace k stavení promlčení podle čl. 107 ž. př. ř., stačí však jakýkoliv písemný projev,
z něhož je zřejmé, že se požaduje náhrada škody za poškozené zboží;
připojení dokladu se zatím nevyžaduje (rozh. Č. 1838, 3874, 3850 Sb.
n. s.). To, že reklamace nebyla doložena průkazem o škodě na poškozené hřídeli, mohla by sice býti dráze důvodem, aby reklamaci zamítla,
ale neubírá reklamaci právní povahu písemného ohlášení nároku na náhranu, kterýmžto ohlášením se stavi promlčení. Nemůže býti žalobkyni
upřeno právo, aby doba, po kterou zůstala jeji reklamace bez jakéhokoliv vyřízení, nebyla započtena do promlčecí lhůty. Jestliže železnice
nechtěla poruišdti pro ni závazná pravidla ctí a víry, nesměla ulpěti na
významu užitých slov, nýbrž se měla podle čl. 278 obch. zák. říditi vůli
'smluvců a pak musila seznati, že straně. nejde o nic jiného než o náhradu.
Dráha ani, nenamítala, že reklamace nedošla, ani nenamítala, že oznámení, o něž jde, nelze pokládati za reklamaci. V onom oznámení činí
fírma Č. výslovně dráhu odpovědnou za vzešlou škodu a výlohy se
škodou spojené a žádá za vyšetření škody vzniklé poškozením hřidele
s tím, že by byla nucena uplatňovati i penale, které by sama byla povinna hraditi při opožděném skončení montáže turbiny (rozh. Č. 7376
Sb. n. s.). Správně tedy prvý soud pokládal je za reklamaci podle čl. 102
ž. př. L Dopisu žalobkynina právního zástupce ze dne 5. října 1936
žalovaný. ani neupírá povahu reklamace. I kdyby pouze naposledy dotčený dopis mohl býti pokládán za platnou reklamaci, přece by zalobkyniny nároky nebyly promlčeny, protože se promlčení počíná uplynutí~~
dne dodání zboži (čl. 107 § 2 ž. př. ř.), t. j. uplynutím dne, kdy ZbOZl
vystoupilo z detence a opatrování dráhy, třebas by bylo v detenci dráhy
jako povozníka (čl. 89 § 1 a § 6 ž. př. ř.). Zjištění prvého soudu, že se
tak stalo dne 8. října 1935, nebylo v odvolacím řízení změněno a proto
nutno z tohoto zjištění vycházeti (§ 498 c. ř. s.). Správně prvý soud
poukazuje na to, že nerozhoduje, kdy příjemce vyplatil nákladní list
a potvrdil příjem v návěštním odběrném Hstě. Počala-Ii se tedy promlčeCÍ lhůta dnem 9. října 1935, končila se dne,9. října 1936. Poněvadž
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byly p,od~ny reklamace ji~ dn: ~. ledna r~sp. 29. ledna 1936, a protože
promlce,:! podle čl. 107 'S. pr. r. se stavl platnou písemnou reklamaci
a pokracuJe dnem, kdy zelezmce písemně zamítla reklamaci což so
stalo dne 15. října 193?, neplynula jednoletá promlčecí lhůta.' Neuply~
.ula by am tehdy, kdyz reklamace .byla podána až dne 5 října 1936
nebo,ť. vyřízení reklama~e došle 15. října 1936 a žaloba podána byL~
16. njna 1936. PosoudIl tedy soud prvé stolice správně otázku promlčel1l.

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu.
D

ů

vod y:

!'.od.le ustanovení § 3 čl. 102 ž. př. ř. jest reklamant povinen pře d10 z I..~ o k l.a d l ur'~ené ,~ari:em, a to buď v prvopise nebo v opise,
~a pram zelezl1lce radne overenem. Podle doplňovacích ustanovení IV.
c. 3 k čl. 102 ž. ~ř. ~. společného tarif~.č~. železnic musí reklamant, je-li
k, reklamacl oP.ra~nen, ode.sllatel, d?lo~lh reklamaci duplib:tem nákladl1lho, hstu Čl preJIn:~~lm, hstem, a, je"1I k reklamaci oprávněn příjemce,
m~sl JI tento dolozlh nakladl1lm hstem. V doplňovacích ustanoveních
~ c. 5 IV. společ.~éh? tar~fučs., žele::nic k čl. 102 ž. př. ř. se ustanovuje,
ze, mu'}o to map byh vzdy predlozeny ostatní snad potřebné doklady
a 'S~ narok na nahradu za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození
spesnmy nebo zboží má býti doložen průkazem o hodnotě. Podle ustanovení § 4 ~!. 102 ž. př. ř. se reklamace pokládá za platnou, neustanovUJe-1I tanf JInak, byla-li podána reklamantem (§ 2) u příslušné železnice
(~ 1), ~ to okamžikem, kdy byly k ní předloženy d o k I a d y o oprávnenosh (§ 3).
, Uvedenými závaznými př,edpisy železničního přepravního řádu
~. 1~4/1,928 Sb., z. a n., kter.eho lest na souzený případ jediné uŽíti,
Je presn~, a Jasne stanoveno., J~k (~ 1), ~do (§ 2), a s jakými doklady
(§ 3) muze P?d~lI reklamaCI naroku z prepravl1l smlouvy a kdy se reklamace poklad~ za platnou (§ 4). Vzpomenutým předpisu však nevyhOVUJe dopis »c. K. D.« ze dne 4. ledna 1936 na ředitelství státních
drah, z něhož lze vyčísti jen oznámení, že »č. K. D.« bude uplatňovati
náhradu škody, za niž činí dráhu zodpovědnou, a že zve dráhu k účasti
na ko~isionálním.šetření. škody. Shor~ ~vedeným předpisům o řádné
a platne reklamaCI vyhovuJe teprve dopIS zalobkynina právního zástupce
z.e dne 5. října 1936, k němuž teprve byl připojen nákladní list a účet
fIrmy "č. K. D.«. Teprve tímto dnem - 5. ř í j n a 1936 - byly tudíž
splněny předpoklady stanovené v § 3 čl. 102 ž. př. ř. pro podání řádné
a platné reklamace.
.
S tím pak souvisí otázka promlčení nároku z přepravní smlouvy.
Podle. § 1 čl: 107 ž. př. ř. se nároky z přepravní smlouvy promlčují
zpravldl~ v)e;Jl1o:,: r?ce., Promlče!,í se počíná podle § 2, písm. a),
čl. 107 z. pr. r. pn naroc!ch na nahradu za poškození, o jaký tu jde
uplyn~tím ~ne do dán í z b o ž í a podle § 3 čl. 107 ž. př. ř. se pro~
mlčem stavl platnou reklamací písemnou (čl. 102, § 4).·V souzeném pří
padě byla zásilka dodána ve smyslu ustanovení §§ 1 a 6 čl. 89 ž. př. ř.

:!

dnem 5. ř í j na 1 935, neboť podle zjištěného stavu věci došla tímto
dnem do s ta nic eur č e n í Ú. a tímto dnem byla příjemcem vyplacena (§§ 1 a 10 čl. 63 ž. př. ř.). Že jediné tato skutečnost jest rozhodující
pro otázku početí promlčení ve smyslu § 2, písm. a), čl. 107 ž. př. ř.,
jest zřejmé z ustanovení § 1 čl. 88 a §§ 1 a 6 čl. 89 ,ž. př. ř., podle
nichž se končí ručení železnice z přepravní smlouvy dodáním zboží do
s t a nic e určení, označené v nákladním listu, .i t e h d y, zapsal-li
odesilatel do nákladního listu také mís t o určení, jako tomu hylo
v souzeném případě. Co do další přepravy má železnice práva i povinnostn speditéra. Prom],čení se tudíž v souzeném případě počalo dne m
6. ř í j n a 1 935, t. j. dnem po dodání zboží, a stavilo se podáním
platné reklamace dnem 5. října 1936 do dne 15. října 1936, kdy železnice reklamaci zamítla a vrátila žalobkyni doklady podle čl. 107 § 3
ž. př. ř., kterýmžto dnem se zároveň počalo pokračování promlčení.
Poněvadž tímto dnem 15. října 1936 zároveň plynula - hledíc na stavení promlčení - doba jednoho roku (§ 9.02 obč. zák. a čl. 327 a násl.
obch. zák.) a ježto žaloba byla podána až dne 16. října 1936, tedy až
po uplynutí jednoho roku, jest žalobní nárok ve smyslu uvedených
ustanovení promlčen, Vycházely-li nižší soudy při posouzení otázky,
od kterého dne se začalo promlčení, z jiného skutkového základu, nešlo
o skutková zjištění, nýbrž o právní posouzení.
Posuzuje-li se věc s vyloženého právního hlediska, bylo již z tohoto
důvodu dovolání vyhověti a žalobu zamítnouti. Jen pro úplnost se podotýká, že se rozhodnutí nejvyššího soudu, na něž poukázal odvolací
soud pro své právní stanovisko, nehodí na souzený případ, poněvadž
se týkají ustanovení ž. př. ř. č. 2.03/1921 Sb. z. a n., který ani co do
otázky reklamace, ani co do otázky promlčení a odpovědnosti železnice
neobsahoval takových ustanovení jako železniční přepravní řád č. 144/
'1928 Sb. z. a n. v uvedených předpisech, kterých tu bylo použiti.
čis.
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Pozůstalostni nemovitosti, které jsou stiženy svěřenským náhradnictvún, a nemovitosti náležejicí sice povolanému dědici, avšak zatižené
omezenim jeho vlastnického práva zákazem zcizeni ve prospěch svěřen
ského náhradnlka, nemohou býti zástavou pro zajištěni substitnčnich
nároků týka jicích se powstalostnich movitosti a příslušenstvi pozůsta
lostnich .nemovitostí.
Svěřenský náhradník je účastníkem řízeni o projednáni pozůstalost
niho jmění stiženého svěřenským náhradnictvlm a je proto oprávněn
k rekursu proti rozhodnutí 'pozůstalostniho soudu, že se pohledávka proti
zůstaviteli přihlášená do jeho pozůstalosti zařazuje do pasiv pozůsta
losti; neni však oprávněn k rekursu proti rozhodnutún pozůstalostniho
soudU, že se část jměni zařazuje do a k t i v pozůstalosti.

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1938, R I 1316/38.)
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P O z ů S t a los t II í s o u d v řízení o pozůstalosti po Boženě Š.
odevzdalI. veškeré movité i nemovité pozůstalostní jmění s všemi právy
a užitky do vlastnictví pozůstalého manžela Václava Š. s tím, že toto
pozůstalostní jmění připadne po jeho smrti Věře Š. jako substituční dě
dičce ve smyslu ustanovení dědické Fmlol!vy a testamentu a žé její nárok
co do svršků a jiných hmotných věcí movitých, jakož i co do příslu
šenství podlstalostních nemovitostí bude do výšie 42.000 Kč zajištěr.
společným právem zástavním na celých nemovitostech, zapsaných ve
vložkách 37 a 204 pozemkové knihy a Č. 78 a 92 pozemkové knihy V.,
a to, co se týká neoddělené ideální poloviny uvedených nemovítostí,
patřící do pozůstalosti bez újmy práv jmenované poddědičky, 2. zařadil
do pozůstalostních dluhů částku 5.000 Kč jako pohledávku Marie Š. ze
zápůjčky, a 3. zařadil do aktív pozůstalosti i neoddělenou polovici pozemku č. kat. 397/1 role ve V. Rek u r sní s o u d k rekursu Věry Š.
zrušil napadené usnesení, pokud jím bylo provedeno zajištění movitých
věcí, které jsou příslušenstvím pozůstalostních nemovitostí, zřízením
zástavního práva na celé nemovitosti shora uvedené a vrátil věc soudu
prvé stolice k dalšímu jednání a roz1;lOdnutí, její rekurs co do části 2.
napadeného usnesení odmítl, a co do' 3. rekursu nevyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Václava Š.,
kdežto dovolacímu rekursu Věry Š. částečně vyhověl a napadené usnesení, pokud její rekurs brojíci proti zařadění pohledávky Marie š.
v částce 5.000 Kč do dluhů pozůstalostních odmítl, zrušil a vrátil věc
rekursnímu soudu, aby o jejím rekursu znovu rozhodl, jinak jejímu dovolacímu rekursu nevyhověl.

D ŮV ody:
K d o vol a c í m u rek u r s u V á c I a v a Š. Dovolací stěžovatel
brojí proti tomu, že rekursní soud nepokládá za dostatečnou jistotu
danou ve smyslu § 158 nesp. pat. ve formě zástavního práva do výše
42.oo0.Kč jednak na uemovitostech patřících do vzpomenuté pozůsta
losti, jednak na nemovitostech patřící'Ch dovolacímu stěžovateli.
Dovolací soud souhlasí v té příčině s názorem rekursního soudu,
neboť nemovitosti patřící do pozůstalosti, o niž jde, jsou zatíženy fideikomisární substitucí ve prospěch Věry S. a nemohou proto býti zástavou
pro zajištění jejích substitučních nároků, týkajících se pozůstalostních
movitostí a příslušenství k pozůstalostním nemovitostem, nemovitosti
pak, které náleží dovolacímu stěžovateli, pokud jsou zatíženy omezením
jeho práva vlastnického zákazem zcizení, nehodí se rovněž za jistotu,
neboť Věra S. tvrdí, že toto omezení vlastnického práva je v souvislosti
s fideikomisární substitucí, a tuto spornou otázku nelze řešiti v pozů
stalostním řízení, jak vyslovil nejvyšší soud v rozhodnutí č. 16625 Sb.
n. s. Za toho stavu nelze proto aní tyto nemovitosti pokládati prozatim
za vhodnou zástavu pro dotčené nároky Věry S.
K d o vol a c í m u rek u r s u Věr y S. První soud zařadil do
pozůstalostních pasiv též pohledávku Marie Š. v částce 5.000 Kč, kterou
pozůstalý manžel Václav Š. jako dědic uznal. Proti tomuto zařadění
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odala Věra S. rekurs, tvrdíc, že jde nejvýše" o soukromou zápůjč~u
Václavu Š., která nebyla řádně doložena. Rekurní soud odmltl
v té příčině rekurs,o~ůvodniv to ,lim, že ~těž?yate.lka ne~í dě~ičko,: a
že není proto účastmcI tohoto pozustalostmho nzem a nem tudlZ opravněná činiti námitky proti zařadění shora uvedené částky do pasIv pozůstalosti. Věra S, není sice v tomto pozůstalostním řízení dědičkou, ale
že je v něm jako fideikomisární substotutka účastnicí, o tom nelze 1'0chybovatí hledíc na ustanovení §§ 95, odst. 2, a 150 nesl'. pat. a § ~
zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. Má přece zájem na tom, aby pozůstalostm
inventář, jehož součástí jsou také pozůstalostní dluhy, byl řádně se~
psán. Byl proto její rekurs v té příčině ne právem odmítnut a rekursm
soud musí O něm věcně rozhodnout!.
V ostatním však dovolací rekurs není oprávněn.
První soud zařadil do aktiv pozůstalostí též ideální polovinu role
Č. p. 397/1 v V. L. Dovolací stěžovatelka vytýká jako ~matečnost podle
§ 41 odst., písm. g), zák. Č. 100/1931 Sb. z. a n., ze nebyla o tom
slyše'na. Tato okolnost však nedotkla s,e .nijak, jejích z~jmů, když ona
ídeální část uvedeného pozemku do Jmem pozustalostmho popta byla.
V té příčině je její rekurs a dovolací rekurs pouhou svévoli.

~anou

čis.

Odpovědnost

za škody

17276.

způsobené

provozem motorového vozidla

Č. 162/1908 ř. z.).
Za účinnosti zák. č.

(zák.

198/1932 Sb. z. a n. jest ve vztahu k tomu, kdo
se domáhá nároku na náhradu škody podle ustanoveni uvedeného automobilového zákona č. 162/1908 ř. z., pokládati za provozovatel (§ 1,
odst. 3, autom. zák.) majitele koncese k dopravě osoba nákladů motorovým vozidlem, třebas přenechal koncesované motorové vozidlo k provozováni dopravy na svou koncesní listinu jiné osobě. Tato osoba je
solidárně odpovědná za škodu vzniklou provozem motorového vozidla
jako spoluprovozovatelka dopravy.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1938, Rv I 2286/37.)
Srov. rozh.

Č.

10645 Sb. n. s.

Žalobě,
společnosti

kterou se žalobce domáhal na žalovaných "L. dopravě«,
s ručen.ím omezeným vP., FrantÍ!šku' P. a Rudolfu H., šoféru, n"hlrady škody, vyhověly soudy vše ,c h tří s t o I ic, n e jv y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Neprávem napadá dovolatelka »L. autodoprava« odvolací rozsudek
dovolacím důvodem podle § 503, Č. 4 c. ř. s., vytýkajíc, že otázka jejího
pasivniho oprávnění ve SpOTU, na kterou oba nižší soudy odpověděly
kladně, byla po právní stránce nesprávně posouzena.

-
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Podle zjištění nižších soudů byl v době škodné události vlastníkem
automobilu, který řídil dovolatel Rudolf H. a jímž byla způsobena žalobci škoda uplatňovaná podle § 1 zák. č. 162/190S ř. z., dovolatel
František P., zakoupiv ono vozidlo od závodů »Tatra«; František P.
nem~l v té době povolenou koncesi pro automobilovou dopravu o kterou však již zažádal - a jezdil proto zatím na koncesi dovolatelky
»L autodopravy«, která se své koncese vzdávala, bude-li udělena Františku P. Oba nižší soudy dospěly z uvedeného zjištění k úsudku, že dovolatelka »L. autodoprava« byla proto provozovatelkou automobilové
dopravy ve smyslu § 1, odst. 3 zák. č. 162/1908 ř. z. a že je! tudíž
pasi'vně. oprávněna k žalobě na náhradu škody způsobené žalobci spolu
s vlastníkem automobilu a jeho řidičem. Pasivní oprávnění popírá pouze
dovolatelka »L. autodoprava«. Dovozuje, že podle § 1, odst. 3, autom.
zák. je provozovatelem pouze ten, kdo vykonává provoz na svůj účet a
nebezpečí, a že má význam jen faktický stav provozu, nikoli stav fiktivní. Že je tedy bez významu, zda František P. provozoval automobilovou dopravu na koncesi »L. autodopravy«, poněvadž porušení předpisů
o provozování koncese může míti p0uze následky živnostenskopolkejní.
nemůže však miti vlivu na poměry soukromoprávní, které upravuje § 1;
odst. 3, autom. zák.
Dovolatelka má tu zřejmě na mysli rozhodnutí nejvyššího soudu
10645 Sb. n. s.; přehlíží však, že vzpomenuté rozhodnutí řešilo náhradu škody ze škodné události, k níž došlo před účinností zákona
Č. 198/1932 Sb. z. a n. Případ nyní řešený je posuzovati i s hlediska
ustanovení naposledy uvedeného zákona, za jehož účinnosti k nehodě
došlo. Nelze s ní pak souhlasiti.
.

Č.

. Podle § 27 u~ed. zák. o dopravě motorovými vozidly má konce sni
hstllla obsahovalI také počet a druh motorových vozidel, údaj o vlastní
váze, o přípustném nákladu a největším osovém tlaku vozu; koncese
se podle toho vztahuje vždy k určitému motorovému vozidlu, jímž se
provozuJe autodoprava a jímž může býti také škoda způsobena. Dovolatelka »L. autodoprava« převedla podle zjištění niž1ších soudů provoz
automobIlu P 2'6041 uvedeného ve své koncesní listině ponechávajic
vozidlo v ní dále, na spolu žalovaného Frantíška P., jenž dále jízdu tímto
automobIlem provozoval; také v době škodné události se tímto autem
provozovala automobilová doprava právě v rámci koncese »L. autodopravy«, která tehdy byla udělena jen jí také pro provoz tohoto automobIlu. Dopravu koncesovanými motorovými vozidly uvedl však sam ře
čený zákon přímo ve vztah s náhradní povinností z provozu motorových vo~idel, užívaných v této živnosti. Ustanovuje totiž § 8, zák. ze dne
~.~. ,p:osl~ce 1~32, č; 198 Sb ..z. a n., že je koncesionář povinen k za]lstem svych zavazku, plynouclch z odpovednosti z provozu motorových
~ozidel, ~.Žív~~ý~h v této živ~o:ti, sjedn~ti pojištění u_některé pojištovny, pnpustene k provozovam obchodu v republice Ceskoslovenské.
Tímto ustanovením zákona o dopravě motorovými vozidly mělo býti
prave zajištěno, aby osobám, které by měly při provozu koncese dopravy motorovými vozidly nárok na náhradu škody podle ustanovení
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tomobilového zákona, se skutečně také dostalo náhrady, kterou jim
~~'znává automobilový zákon. A proto také podle § 8, odst. 3, uved.
P;lk llesmí by' ti vydána koncesní listina, dokud žadatel neprokáže, že
za
.
dza.
' k ta,:
k' nesml. za,
s'ednal
takové pojištění; podle § 7, odst. 3 ,.uve:
tel dokud neobdržel pravoplatne koncesm hstmu, zapoclŤ1 s provo~:m dopravy a podle ~ 7, odst. 4, uved. zák. není ,dovol~n převod k?ne která je oprávnemm osobnu11, na ]lnou OSODU. J1Z z uveden~ch
C~!ďpiSŮ je zřejmé, že za účinnosti zákona č. 19S/1 932 Sb; z. a n; Jes!
~a provozovatele dopravy ve smyslu § 1,. odst. 3, autom. zak.,. na Jeh~z
. 'et a nebezpečí se doprava konccsovanym VOZIdlem provozuJe, pokla~:ti koncesionáře dopravy podle zákona prve dotčeného. Jeho povrn~stí k náhradě škod vzešlých provozem motorového vozidla se proto
nemůže dotknouti ani ujednání, k němuž došlo mezi »L. autodopravou«
~ Františkem P., podle něhož dosavadní kon~esio.nářka-provozo~atelka
»L. autodoprava« přenechala na svou konces~, l~sŤ1~~ p~ovozovaŤ1 FrantiškaP. dopravu automobIlem č. P 26041, zustava]1cvsak Jak? konc~:
sionářka dále pojištěna pro provoz tímto automobIlem, ma]lc tUdlZ
sama na zřeteli risiko spojené pro ni s jeho provozem. Jiný výklad .ved!
by k obcházení shora dotčených predpisů č. 198/19'32 Sb. z. a n., ]lmlz
právě měl býti zabezpečen nárok osob poiškozených z provozu ,:,otorovým i vozidly obligatorním pojištěním provozovatelů konceso~ane ?opravy autom~biIové .. Podle §
z~k. č; 1g.S!19~2 Sb. z. a n. Jest vsak
takové ujednaní zakazane a pravne neučrnne. Zustala proto, dovolatelka
dále provozovatelkou automobilové dopravy ve vztahu k zalobcl Jako
osobě která má nárok na náhradu škody podle ustanovení automobIlového ~ákona. Ujednání mezi ní a Františkem P. má po tu dohu, doku~
autodopravní koncese, vztahující se i na sporné motorové VOZIdlo v m
uvedené, nebude řádně podle oněch předpisů udělena spolužalovanému Františku P. a dokud on oním motorovým vozidlem provozuJe
jízdu na dovolatelčinu koncesi, se zřetelem na škody dopravní, je~, ten
význam, že i on sám je ~polupr~v?z?vatelem doprav~. s k??CeSlOnarkou
»L. autodopravou«, s níz spolecne Jde provoz na JejIch ucet a nebezpečí, a je proto i on odpovědný.
c

i

I?

Č.

17277.

Trhová smlouva o zabrané půdě není právním důvodem k nabytí
ani knihovního ani naturálního vlastnictví k zabraným pozemkům, nebyla-Ii schválena státním pozemkovým úřadem (nyní ministerstvem zemědělství) •
K platnosti ujednání neschváleněho kupite\e zabrané půdy s jej~
vlastníkem že zap1ati kupitel vlastníku určitou částku a obstará na svuJ
náklad vš~ potřebné k odprodeji zabraných pozemků různým přídělcům
označeným státním pozemkovým úřadem a že vše jde na jeho účet, se
nevyžaduje schválení řečeného úřadu.
(Rozh. ze Jne 23. listopadu 1938, Rv I 110/38.)
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Trhovou smlouvou ze dne 29. ledna 1923 prodala žalobkyně žalované s výhradou sc?válení ~tá~ní~o. pozemkového úřadu určité do po::emkoretormn~ho zaboru nalezej1cl nemovItosti s příslušenstvím za
uhrnnou kupm cenu 13,500.000 Kč. Poněvadž žalobkyně byla Č. bance
v P. dlužna mnoh~amilion?vo~ čás~tk~. a dluh tento byl naléhavý, sporné
~trany, nevyčkavse schvale~! horejsl :rhove smlouvy, učiníly dne 31.
cervence 1924 dohodu, v nlz uvedly, ze na smlouvu ze dne 29. ledna
:923. nehledlc n~ to, zda bu~e stá:ní,:, pozemkovým úřadem schválena
Cll! mc, jest ';lezl. nImI Interne naZlraÍ! jako na platnou, že kupní cena
13.~OO.OOO Kc ~ u~~ky' O? 31. ledn.a 1923 jest splatná, naproti čemuž
na :alovanou )Jrenasej1 vsechna prava a nároky, které by byla žalobkyne jako. drzl~~lka předm~t~ k~oupě oprá,;něna uplatňovati jak proti
poz;mkovemu uradu, lak VUCI treÍ!m osobam, že žalovaná na základě
p~ne. mO:1 z 31. ledr:a 1924 může jménem žalobkyně, avšak na svůj účet
UCInIÍ! vsechna opatrenI vhodná k provedení tohoto ujednání a k ochraně
svých ~ zájmů a hradítí útraty celého řízení. Uvedená dohoda byla pak
?oplnena dohodou ze dne 10. října 1924, podle níž měla žalovaná sloZll! Ihned pro žalobkyni u Č. banky a úvěrního ústavu v P částku
13,500.()00 K~ s úr.oky, a ~a to ž~e ~náleží plný výtěžek za ony 'uemovitosl!, Inventar~ "; ~rodu vy~radne zalované. Dllsledkem řečené dohody
zaplal!la skutecne zalovana zalobkYnI do rukou jmenované banky v říjnu
1924 sm!uvenou částku.i s ,'úlro.ky, c~lk~m 16,OO~4.87 4 Kč, zařídila prod~]e . ~nech nem~ovlto~sl! ruznym pndelcum, pnslušné kupní smlouvy
predlozll~ zmocnencl zalobkyne Dr. E. L-ovl k podpisu, ten je jménem
zalobkyne podeps~1 a bJ:ly smlouvy ty státním pozemkovým úřadem
schvaleny, kon.ečne uhradIla žalovaná veškeré s řízením tím spojené ná~~ady. PUVO?nI ~UpnI sml~ouvu ze dne 29. ledna 1923 státní pozemkový
urad neschval!l. Zalobkyne zastává názor, že dohoda ze dne 31. července
1924 doplněná dohodou ze dne 10. října ~ 924 ~ení p!atná, protože prý
te J;,n na oko neobvyklou smlouvou zmocnovacl, kdezto ve skutečnosti
~e slo o. smlouv~ trh~ovou, kterou byly ony nemovítosti prodány straně
zalovane, a ponevadz tato dohoda, ve skutečnosti trhová smlouva nebyla ~tátním pozemkovým úřadem schválena, že je neplatná, žal~vaná
pry nasled~em ~oho jednala pk;, je~natelka bez příkazu a je proto podle
@ 10'39 obc. zak.~ povmn.a slo~lh zalobkyni P?drobné vyúčtování. Její
zalob,u, aby byla zalovana. uznana povInnou vyučtovati žalobkyní prodej
stat~~,. o ktere jde: zamltly s o u d y vše c h tří s t o I i c, n e j _
v y s S I S o u d z techto
o

d

ů

vod

ů:

Názor zastávaný. žalobkyní je mylný. K trhové smlouvě ze dne 29.
ledn.a 1~~3 nelze_přIhliž~ti, poněva~ž n~byla ~schválena státním pozemkovym uradem. Zal ovana se na lejlm zaklade nestala aní knihovní ani
naturální vlastnicí zabraných pozemků, které byly předmětem oné
smlouvy. I k nabytí naturálního vlastnictví by bylo třeba onoho schválem; 1'; tak zůstává jen pozdější dohoda ze dne 31. července 19Q4 doplnena dohodou ze dne lO. října 1924, která jest základem sOllZeného

sporu. I když sporné strany prohlásily v řečené dohodě, že pohlížejí ínterně na trhovou smlouvu ze dne 29. ledna 1923 jako na platnou, nemá
to právního významu. Ač to řekly, uzavřely přece ve skutečnosti onou
dohodou ze dne 31. července 1924 docela novou, od původní smlouvy
odcr,ylnou smlouvu. Mezi smlouvou ze dne 29. ledna 1923 a smlouvou
ze dne 31. července 1924 je přece velký rozdíl. Podle první smlouvy
měla se státi vlastnicí nemovitostí žalovaná, kdežto podle druhé smlouvy
měly býti ony nemovitosti prodány různým, od státního pozemkového
úřadu označeným přídělcům. Tuto druhou smlouvu ze dne 31. července
1924 nepotřeboval schvalovatistátrtí pozemkový úřad, poněvadž se jí
nic nezcízovalo. Ten měl schváliti a také skutečně schválil jednotlivé
trhové smoluvy, kterýmí ž a lob k y n ě, třebas za pomocí a součinnosti
žalované prodala nemovitosti \Y jednotlivým přídělcům. S kupními cenami za tyto nemovitosti mohla žalobkyně naložiti podle své libosti
a bylo tudíž její věci, když přijala od žalované částku 13,500.000' Kč
s úroky a to, oč se za nemovitosti ty strží víc, zavázala se ponechati
žalované. Státní pozemkový úřad rozhoduje toliko o z c i z e n í nemovitostí náležejících do pozemkoreformního záboru a zkoumá příslušné
trhové smlouvy, nerozhoduje však o z pro s t ř ed k o v á n í zcizení.
Soukromoprávní smlouvy mohou býti nejrozmanitěj'šího obsahu a není
jejich platnost vázána na určité, v občanském zákoně uvedené typy
smluv. Smlouva uzavřená mezi spornými stranami dne 31. července 1924
a doplněná dne 1,0. října 1924 je smlouva sui generis. Strany tehdy
v podstatě mezi sebou ujednaly, že žalovaná zaplatí žalobkyni ihned
13,500.0'00 Kč 5 úroky a že učiní na svůj náklad všechny kroky potřebné
k odprodeji dotčených záborových nemovitostí náležejících knihovně
i naturálně žalobkyni, a to na své risiko, což znamenalo, že to, oč se
strží za ony nemovitosti, příslušenství a úrodu víc než 13,500.000 Kč
s úroky, případne žalované, která měla tehdy, kdyby se stržilo méně,
hraditi možný schodek. Tím bylo vzájemné plnění obou stran přesně stanoveno. Smlouva taková není neplatná. Smí přece vlastník nemovitostí
ujednati' s někým, aby mu vyplatil jistou částku, aby zprostředkoval
prodej oněch nemovitostí, a co se za ně strží vic, aby si ponechal, oč
by se pak stržilo méně, aby tratil.
Nelze také říci, že dohoda ze dne 31. července 1924 a 10. října 1924
byla učiněna na oko a že jí měla býti zastřena trhová smlouva ze dne
29. ledna 1923, která nebyla schválena státním pozemkovým úřadem,
když přece tato pozdější dohoda měla docela jiný obsah a povahu než
původní smlouva trhová, která nebyla uskutečněna. Je přece podstatný
rozdíl mezi stavem, kdyby se byla žalovaná stala vlastnící dotčených
nemovitostí, a stavem, podle něhož se vlastníky oněch nemovitostí štali
jednotlíví přídělei. Touto pozdější dohodou nebyl také žádný pozemkoreformní zákonný předpis obejit, neboť nemovitostí ty měly býti třetím
. osobám prodány pod podmínkou schválení státního pozemkového úřadu
a to se také stalo. Státní pozemkový 'Ílřad měl zájem toliko na tom, aby
zabrané pozemky přešly v tak zvaném zkráceném přídělovém řízení na
příděLce jím schválené a za podmínek jím schválených, a tomuto zájmu
. bylo plně vyhověno.
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Zcela mylný jest i dovolatelčin názor, že žalovaná jednala jako jednatelka bez příkazu a že je tudíž podle § 1039 obč. zák. povínna složí ti
žalobkyní podrobné vyúčtování z této činnosti, vždyť přece v ujednání
ze dne 31. července 1924 žalobkyně v Ý s lov n ě p o věř i I a žalovanou, aby na základě jí udělené plné moci ze dne 31. ledna 1924 uči
nila všechna opatření vhodná k provedení vzájemného ujednání.
Ježto tedy žalovaná zaplatila žalobkyni smluvenou částku 16,044.874
a hradila ze svého náklady celého řízení, a to, oč se za dotčené nemovitosti stržilo od jednotlivých kuritelll víc, mělo podle ujednání mezi
spornými stranami připadnouti žalované, není povinna k vyúčtování,·
o něž se vede souzený spor.
Kč

čís.
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Pokud jde o nezákonnost (§ 46, odst. 2, zák. č. 100/1931 Sb. z. a 0.),
jestliže pozůstalostní soud při projednávání pozůstalosti po společníku
veřejné obcbodní společnosti uložil společnosti předložení bilance s pohrůžkou »přiměřených donucovaclch prostředků podle exekučního řádu«.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1938, R I 1310/38.)
Pozůstalostní soud v řízení týkajíCím se projednání pozůstalosti po
Františku P., majiteli mlýna v K., zemřelém dne 17. srpna 1936 bez zanechání posledního pořízení, vyzval firmu P. a F., mlýn K., aby do tří
neděl po doručení usnesení vyhotovila a předložila pozllstalostnímu
soudu bilanci firmy, uzavřenou ke dni úmrtí zůstavitele, a pohrozil uvedené firmě, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, zakročí
soud podle ustanovení §§ 26, 29 a 50, odst. 6, zák. č. 100/1931 Sb.
z. a n. přiměřenými donucovacími prostředky podle exekučního řádu.
Rek u r sní s o u d potvrdil napadené usnesení.
N e j vy Š š í s o u d uložil pozůstalostnímu soudu, aby po doplnění
řízení znovu rozhodl.

podle exekučního řádu. Exekuce by se tedy pravděpodobně vykonala
podle § 353 anebo § 354 ex. ř. V prvém případě (§ 353 ex. ř.) je možno,
že dědici požádají o. zmocnění soudu, aby si směli uzávěrku dáti poří
diti na útraty firmy P. a F., a dále, že požádají, aby bylo řečené firmě
uloženo, aby útraty ty napřed zaplatila, a usnesení takové bylo by vykonatelné na jmění jmenované firmy. Tím by vznikl právní stav, který
jest v zásadním rozporu s ustanovením § 114 nesp. pat., podle něhož má
náklady na zř~zení soupi~u zpravidla hraditi pozustalostní podstata.
Z toho plyne, ze napadenym usnesením, které má pro pořízení a před
ložení bilance býti exekučním titulem (§ 1 č. 6 ex. ř. obdobně) není
jasn,ě vym,:zen ani rozsah ani. zp,ůsob,.p.0vinného, plnění, ačkoli~ § 7
ex. r., jehoz jest v projednavane vecr uzrtr obdobne, stanoví, že exekuce
muže býti povolena jen tehdy, když také právě uvedené náležitosti jsou
v něm uvedeny. Při tom se zdůrazňuje, že nejde nyní o rozhodnutí
v otázce nákladu řízení nebo znale·čného, v kteréžto otázce by byl dovolací rekurs podle výslovného ustanovení § 46, odst. 1, druhé věty
zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. vyloučen. Vpravdě vytýkají tu stěžovatelé
nezákonnost, poněvadž napadené usnesení, které se má státi vykonatelné, neobsahuje všechny náležitosti předepsané § 7 ex. ř., a že se
tudíž příčí jasnému a nepochybnému zněni zákona, jehož jednak bylo,
jednak mělo býti v souzené věci užito (čl. V, č. 1 zák. č. 251/1934
a čl. I zák. č. 314/1936 Sb. z. a n.). Jak bylo shora vyloženo je tato
výtka nezákonnosti oprávněna, a bylo proto dovolacímu rekur~u, který
jest po té stránce odúvodněn, vyhověti a usnésti se, jak se stalo (§ 43,
odst. 3, a § 46, odst. 3, zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.).
Na prvním soudě bude, aby vyslechl dědice o tom, co k odstranění
této nezákonnosti a tudíž k doplnění napadeného usnesení v naznače
ných směrech navrhují, aby je však zároveň upozornil, že podali dědické
přihlášl~y bezvýminečně, že mají proto seznati místo přísahy způsobem
uvedenym v § 114 nesp. pat. pozůstalostní jmění, že tudíž likvidačni
bilance není vůbec zapotřebí, a aby se jich dotázal, zda za tohoto stavu
trvaji na s,-:ých návrzích, a aby pak znovu rozhodl.

Důvody:

čís.
Stěžovatelé

právem vytýkají, že nemohou býti donucováni, aby vynaložili na vyhotovení bilance nejméně 30.000 Kč, a že není jim dána
žádná záruka, že náklady ty zapraví účastníci pozustalostního řízení.
Této výtce nelze upříti oprávněni. Napadeným usnesením bylo firmě P.
a F., mlýn K., uloženo, aby do tří neděl vyhotovila a pozustalostnímu
soudu předložila bilanci firmy ke dni 17. srpna 1936 s pohrůžkou, že,
nebude-Ii výzvě ve stanovené Ihutě vyhověno, zakročí soud podle §§ 26,
29 a 50, odst. 6, zák. č. J 00/1931 Sb. z. a n. přiměřenými donucovacími
prostředky podle exekučního řádu. Tu nutno především podotknouti,
že citace § 26 řečeného zákona není správná, poněvadž se toto ustanovení vubec nehodí na souzený případ. Podle znění napadeného usnesení má býti k splnění daného příkazu užito donucovacích prostředků
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Kdo pro vlastní právní a hospodářský zájem dal státnímu pozemkovému úřadu podnět k tomu, aby dal určité osobě výpověď z· hospodařeni podle § 12 náhr. zák. č. 329/1920 Sb. z. a n. ve znění zák.
č. 220/1922 Sb. z. a n., neodpovídá vypověděnému za škodu výpovědí
vzniklou.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1938, Rv I 265/38.)
Státní pozemkový úřad směnil podle § 24 příděl. zá:k. č. 81/19210
Sb. z. a n. s k. děkanstvím zabraný statek P., náležející F. z L., s nezabraným statkem tohoto děkanství R. a odevzdal mu jej dne 19. listopadu 1923 do držby a užíváni. V pozemkových knihách nebyla uvedená
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směna do dne vynesení rozsudku v prvé stolici provedena. Pachtovní
smlouvou ze dne 12. října 1923 propachtovalo pak k. děkanství statek
P. Viktoru W. na dobu 18 let a odevzdalo mu jej do užíváni. Pachtovní
smlouva byla potom pozměněna novou dohodou ze dne 15. února 1926.
V červnu 1927 dalo k. děkanství pachtýři Viktoru W. z tohoto pachtu
soudní výpověď, která byla na námitky W -nvy rozsudkem ze dne 2. listopadu 1927, C 293/27-6 zrušena nikoli z důvodů věcných, nýbrž proto
že pachtovní smlouva nebyla schválena arcibiskupskou konsistoři a ž~
tudíž nebylo přípustné vypovědění řízení podle §§ 560 a 576 c. ř. s.
pro nedostatek platného pachtovního poměru. Dne 6. záři 1928 podalo
k. děkanství na pachtýře Viktora W. žalobu na vyklizení a odevzdání
pachtovaného zbytkového statku, spor ten byl ponechán dne 19. ledna
1929 v klidu, ježto mezi stranami došlo dne 18. ledna 1929 k mimosoudni dohodě, podle niž byla doba pachtu zkrácena na 12 let a pachtovné sníženo. Dne 24. června 1930 dalo děkanstvi jmenovanému pachtýři z pachtu onoho statku znovu výpověď, která byla na jeho námitky
rozsudkem ze dne 19. června 1931, č. j. C 454/30-18 zrušena, opět jen
z formálních důvodů, že totiž pachtovní smlouva ani dohoda ze dne
18. ledna 1929 nebyla arcibiskupskou konstistoří řádně schválena, je
neplatná a výpovědní fízení podle § 560 a 576 c. ř. s. nepřípustné. Na
to dne 27. června 1933 dal státní pozemkový úřad Viktoru W. u okresního soudu Č. podle § 12 náhradového zák. Č. 329/1920 Sb. z. a n.
ve znění zák. Č. 220/1922 Sb. z. a n. výpověď z hospodaření na statku
P., výpověď ta byla usnesením ze dne 28. června 19'33 povolena a usnesení to na rekurs Viktora W. bylo rekurs ním soudem potvrzeno. Na
základě tohoto usnesení podal pak státní pozemkový úřad u okresního
soudu v Č. proti Viktoru W. dne 19. února 1934 návrh na exekuci vyklizovací, jemuž bylo vyhověno a vyklizení to bylo dne 23. května 1934
provedeno. Tvrdě, že státní pozemkový úřad nebylo oprávněn dáti Viktoru W. podle § 12 náhr. zákona výpověď z hospodaření na směněném
již a tudíž svobodném statku p-ském, že výpověď ta byla protizákonná
a že státní pozemkový úřad učinil tak z podnětu žalovaného k. děkanství
a spolu žalovaného děkana Jana Ř. a že proto oba žalovaní jsou povinni
nahraditi žalobci solidárně lšikodu, kterou Viktor W. v zažalované částce
předčasným zrušením pachtu utrpěl. domáhá se žalobce jako postupník
Viktora W. na žalovaných zaplacení 542.280 Kč s přís!. Žalobní nárok.
neuznaly s o u d Y vše c h tř í s t o I i c důvodem 00 právu, n e j vy Š š í s o u d z těchto
•
důvodů:

žalobní nárok je opřen jedině o důvod náhrady škody. Že státní pozemkový úřad zakročil proti Viktoru W. výpovědí podle § 12 'náhrad.
zák. a dal jej vykliditi na podnět žalovaných, neměl odvolací soud za
zjištěno, a odvolalel toto zjištění ani nenapada!. Důsledkem toho není
tu žádného podkladu pro domnělé zavinění žalovaného děkanstvi aJana Ř. Než i kdyby se byli žalovaní ucházeli u státního pozemkového
úřadu o to, aby dal Viktoru W. výpcvěď z hospodaření podle § 12 náhr.

zák. jednal přece státní pozemkový úřad samostatně, z vlastního rozhod~vání a z vlastní vůle a nemohcll proto za jeho jednáni odpovídati
žalovaní. Pro důvod k náhradě škody podle § 1295, odsl. 2, obč. zák.
nepřednesl žalobce potřebný skutkový podklad a ani z výsledků prů
vodního řízení nelze na něj usuzovati, naopak se z něho podává, že oba
žalovaní měli právní a hospodářský zájem na tom, aby Viktor W. statek
p-ský opus!il, ~ nelze proto mluviti u nich o šikáně ve smyslu § 129'5,
odst. 2, obc. zak. (Klang, Kom. k § 1295, str. 43).
Ježto již za toho stavu se žaloba .jevi neodůvodněnou nebylo třeba
prováděti důkazy o tom, zdali Viktor W. porušoval pachtovní smlouvu,
nebo ne.
čís.

17280.

Vlastníku nemovitosti přísluší disposice pořadím zástavního práva
ve smyslu § 38, fIl, di1čí novely k obč. zák. nehledíc na to, zda jde
o smluvní nebo exekuční zástavní právo;
Taková disposice je účinná vůči vymáhajícímu věřiteli po poznáme"
dražebního řízeni.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1938, Rv II 740/38.)
Srov. rozh.

č.

16610 Sb n. s.

V exekuční v-ěci E 2874/36 byly při vnucené dražbě vedené proti Isidaru W. pravoplatně přiklepnuty Irmě W. za nejvyšši podání 6,0.160 K
nemovitosti zapsané ve vložce Č. kat. 129 kal. území U., na nichž jest
.pod C 13 knihovně zajiště.né zásta~?í právo. pro. p~hledá~ku . žalující
firmy 63.000 K. Pod C 9' vazlo na teze llemovltosŤl zastavIlI pravo pro
vykonatelnou pohledávku Čs. státu v částce 64.042 K 10 h s přís!., zajištěnou podle výkazu nedoplatků berniho úřadu v U. ze dne 27. června
1925 na daně domovni za roky 1922 až 1924 a na dani z příjmu za tutéž
dobu 3,0.740 K 9,0 h. Dne 12. listopadu 1936 bylo v téže vložce pod
C 24 podle dlužního úpisu ze dne 11. listopadu 1936 vloženo zástavni
právo pro pohledávku žalované spořitelny města U. 55.000 K s 6%
úroky a vedlej1šími závazky do výše 8.0,00 K a v pořad i a do výše vykonatelné pohledávky Čs. státu 64.042 K ID h s přis!. pod C 9 s Olnezením, že nabude účinnosti, bude-li do jednoho roku po povolení tohoto
vkladu vložen výmaz zástavniho práva pod položkou C 9 váznoucího
ve prospěch čs. státu. Pod po!. C 26 byl vložen výmaz zástavního práva
pro pohledáváni čs. státu 64.042 K ID h s přís!., pod C 9 a pod po!. 27
poznamenano, že vkladem tohoto výmazu nabylo účinnosti zástavní
právo pro pohledávku spořitelny města U. 55.,00,0 K s přís!. pod C 24
v pořadí vymazaného zástavního práva pod po!. C 9 vloženého. Při rozvrhovém roku konaném dne 11. června 1937 v uvedené exekuční věci
přihlásila žalovaná svoji pohledávku částkou 55.000 K s přísL! žádajíc
přikázání této pohledávky v pořadí vymazané pohledávky es. státu
Civilní rozllOcnutí XXI.
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64.042 K 10 h pod C 9. Proti přikáz:mí částky 55.0UO K s přísl. žalované
v pořadí řečené vymazané pohledávky Čs. státu suh C 9 podala žalobkyně odpor, popřevši jsoucnost oné pohledávky z dllvodu,že pohledávka Čs. státu 64.042 K 10 h s přísl. sub C 9 zanikla zaplacením již
před ll. listopadem 1936 a že tím zaniklo také vnucené zástavní právo
pod C 9 zapsané a nemohlo býti tudíž převedeno ani pro ně vyhrazen
dodatečný výmaz, a že proto přísluší pohledávce žalované spořitelny
55.000 K s přísl. jen běžné pořadí. Byvši poul:ázána s odporem na
pořad práva, domáhá se žalobkyně na žalované, aby bylo uznáno právem, že se jejímu odporu v řečené exekuční věci proti přikázání částky
55.000 K s přísl. žalované spořitelně města U. v pořadí vymazané pohledávky Čs. státu 64.042 K 10 h s přísl. pod C 9 ve vložce Č. 129 poz.
knihy pro kat. území U. vyhovuje, že se pohledávka žalované strany
55.0eO K s přísl. neuspokojuje v pořadí vymazaného zástavního práva
pro pohledávku čs. státu, nýbrž v běžném pořadí pod C 24, a že se
pohledávka žalobkynina uspokojuje z nejvyššího podání dosaženého
v dražbě dne 9. března 1937 ihned za privilegovaným pohledáváním
Čs. státu 1.589 K 80 h a přikazuje se jí kromě částky 2.830 K 50 h již
přikázané i celý zbývající obnos nejvyššího podání v částce 55.739 K
70 h na její pohledávku proti !sidom W. 63.000 K s přísl. S O udp l' V 0
s t O I i c e zamítl žalobu. O II v o cl y: Rozhodnutí souzené rozepře závisí na rozřeš,enÍ právní otázky, zda se disposiční právo vlastníka nemovitosti ve smyslu § 469 ohč. zák. vztahuje také r:a exekučně nabyté
zástavní právo, či jen na smluvené právo zástavní, a jaký právní význam
mělo, že zástavní právo spořitelny města U. bylo vloženo do knih v pořadí pod C 9 po poznámce zavedení dražebního řízení. Podle § 469 obč.
zák. může vlastník převésti knihovní zástavní právo po zániku zástavního dluhu na novou pohledávku, klerá uepřevyšuje částku zapsané zástavní pohledávky (§ 33, lIl. dílčí novely), nebo muže žádati,. aby v pořadí a do výše zástavního práva váznoucího na· nemovitostech bylo zapsáno zástavní právo pro nOVOll pohledávku s omezením, že nabude
účinnosti, hude-li do roka potom, co byl! povolen zápis nového zástavního práva, vložen výmaz zástavního práva staršího (§ 38, III. dílčí
novely). Než v obou případech se předpokládá, že starší knihovní zástavní právo dosnd trvá, neboť když v době podání žádosti o knihovní
vklad podle § 469 obč. zák. po připadl' podle § 38, III, dí'Ičí novely
k obč. zák. starší knihovní právo bylo zaniklé, nelze je ani převésti, ani
jeho dodatečný výmaz nahraditi (Sb. n. s.č. 13601). V takovém případě
se mluví o vlastníkově disposici s uvolněnou hypotekou, která zálež;
v tom, že vlastník může uvolněné zástavní právo spojiti s jinou pohledávkou. Podmínkou však jest, že jde o jinou pohledávku, která nepřevy
šuje částku zástavní pohledávky zapsané, a právní následky takové dis·posice jsou, že takto zřízené zástavní právo dostane pořadí uvolněné
hypoteky. Vlastníkova disposice s uvolněnou hypotekou jest možná nejen u smluvených, ale i u hypotek exekučně nabytých a zákonných, to
jest takových, které byly zapsány pro pohledávky požívající zákonného
zástavního práva, neboť zákon nerozeznává, jde-Ii o hypoteku smluvenou nebo exekučně nabytou (Sedláček-Rouček, Komentář, str. 796).

, II -ji ž<J lobkyně že vyhrazení pořadí pod C 9 žaiovanou stranou
u:!ec.a. ·pohledávku 'pod C 24 iest proti žalobkyni neúčinné, poněvadž
JeJI stalo po poznámce zavedel11
.
. draze
• b"
"
. ť b
. ť "
;"ll' o t:;.k
111.10 nzem, re a ~1!~es .1, Le
::=1 á·ení dražebního HzenÍ nemá právního významu pro pOUZItl 'dtSpo~
:;í~;)1O práva, vykonal-li je dlužn~k vdříve, než l:emo~~tost vby1a ~,e vnu~ene
dražbě prodána. To se stalo prave v sou!enem pn p ad e · Spldalvno:: to~
hoto názoru vyplý\~á ze zprávy ,pans~é snemQ\TJ;y, str.:>,6 3 po . e .~l~ m,a
; '.~' zava'zanému az do posled111 hodmy zachovana maznost plovesh zad" cl
b I I' h
t k' .
chrannou
konversní ~kci. l?~ t~díž pouze.? ,to, ne y 0- 1 y~o e arm
.' o ood C 9 v dobo pOUZlÍI dispOSice dluz11lkem pro pohledavku pod
~~ již zaniklé. :odle t?ho, c? byl~ zjištěno, nebyla v době dlužníkovy
disposice s uvolnenym zastavl1lm pravc,m. pod C 9 hy~oteka pod C 9 zaniklá a byla podle ná,zo.ru ~.oud~. ,dluzlllkova d:~po:,ce s ,11l dovole~a.
Vždyť v době, kdy dluzmk zndtl zalObkym p;ohlasemm ze (,ne 30; leQn~
1931 pro jeií pohledávku 63.000 K, na svych .nemovlto~tec~ zastavn,
rávo a tolo zástavní právo bylo vlozeno do kmh ve ~lozce c. 1~9 kat.
~ mí U. vázlo na těchto nemovitostech daných v zastavu dluzmkem
~~~ pohl~dávku žalující firmy pod C 9 již exekuční. zást,,;vní právo pro
oh1edávku Čs. státu 64.042 K 10 h. Vkladem zastav11lho pr~va 'pr~
~ohledávkLl žalobkyninu v řečené vložce bylo určeno ~llIh?vlll po~adl
~ově zřízeného zástavního práva, takže podle. ~ 469 obc. z~k. za!ez~l~
pouze na dlužníkovi, zela o zaplacení nebo J1~em ,;a111k:" ,predchaze1'c~
pohledávky Čs. státu pod C 9 postoupí pohledavka zalujlcl hri11Y na ]eJI
místo, či zda bude uprázdněné. její knihovní pořadí obsazeno JID?u: novou pohledávkou ve stejné výši. žalobkyně mohla se zabezpe~'t'. pro
případ zániku předcházející pohledávky pod C 9 prah P(jstupu pne pohledávky v pořadí pod C 9 závazkem dlužníka, aby uprazdnenou. hy~o
léku dal vymazati s poznamenáním tohoto závaz!{U v p'ozelllko~e km,,~
,podle § 469 a) obč. zák. Toho. však žalob kyne neuomla. Mel tudlz
dlužník právo a v souzeném připadl' podle názor~ s?udu ta ke pra~elll
užil svého práva obsaditi pro novou hypoteku porad I pod C 9' upl:azdněné zánikem rohledávky čs. státu, když splnil veškeré zákonem preclepsané podmínky. Proto musí žalobkyně trp~ti, aby d?šla z~placc~í teprve po pohledávce spořitelny mčst~ U., Jez, byla poole dluzmho ur su
ze dne ll. listopadu 1936 na miste a v P?r.a(h. vym,:zane.y;,hled,:vky
Čs. státu 64.042 K 10 h její výše nepřesahujlel kGlhovne zajlstena. Pn;cl~
pisy §§ 33 až 44 lIl. dilčí novely k obč. zák., k nimž náleží nové znem
§ 469 obč. zák., sleduji účel, aby dlužníkovi byl usnadněn úvěr a, spočívaji na: úvaze, že pozdější knihovní věřitel si vyhradil pravldelne nepříznivější pořadí těžšími úvěrními podmínkami, takže nemá nárok, na
samočinný postup do přednějšího pořadí. Pc)dle tOh?, co ,bylo do~odeno,
jest vklad zástavního práva pro pohledavku zalovane spontelny 50.0100 K
s přís!. v pořadí vymazané pohledávky Čs. státu 64.042 K 10 h pod C 9
podle názoru soudu formálně a materiálně platný, žalobní. nárok není
proto odůvodněn. O d vol a c í s o ~ d P?tvrdJ! n~padeny }:~zsudek.
D II vod y: Co do právního posouzelll oema odv.olac? soud pn.cmy odch5r1iti se od právního názoru procesníh? sO,udu, ze, ~lS'ť?Sl'Ce z~st,avm'~1
právem podle § 38 1I1. dílčí novely k obc. zak. platl I pn exekucl1ll11 zaJ
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stavním právu tak, jako platí pří smluvním zástavním právu. Zákon
mluví všeobecně o hypotece, nikdy o smluvní, nucené, či zákonné a zástupci teoríe: Bartsch, Oas osten. allgemeíne Grundbuchgesetz 1928,
str. 345 a 380, dále Neumann: Komentář k ex. ř. 1928, str. 200, Ehrenzweíg: System des osten. all. Prívatrechtes l/2, § 287, str. 516 a 518,
kteří cítují článek Ohmeyerův v Allgem. osten. Geríchtszeítung 1917,
č. 28 a v roč. 1916 téhož časopísu v Č. 24 obsažený článek Scheyův,
který byl ~pravodajem jushční' komíse panské sněmovny, jenž vypracoval III. dílčí novelu k obč. zák. a Klangovy Bemerkungen zu den sachenrechtlichen Bestimmungen der Zívilnovelle, str. 146/147, vesměs
vyslovují názor shodující se í se stanovískem zastávaným v komentáří
k čs. obč. zák. Roučka-Sedl,;čka, dB II., § 469 a 469 aj, že toUž lze disponovatí í s exekučním z,"stavním právem, třebaže hypoteka jím zajištěná
materiálně zanikla. Shora uvedenými názory teoretíků je vyvrácen také
odvolatelčin názor, že vymáhajíci věřitel může exekuci vnuceným zří
zením práva zástavního kdykoliv zrulšliti bez souhlasu dlužníkova, neboť
po III. dílčí novele k obč. zák., jak j.i jmenovaní teoretikové vykládají,
nemůže vymáhající věřitel bez souhlasu vlastníka hypotéky provésti
zrušovacím návrhem výmaz exekučního zástavního práva a připraviti
vlastnika hy,poteky o disposici s 'Právem tím. Ve vzpomenutých teoretických výkladech jest také citován praktický případ rozhodování víd.
vrchního soudu ze dne 15. března 1927, RII 32, uveř. v Zbl. 1927,
č. 189. Stejný názor je v článku Dr. Grešla v Soude. L., str. 17, 33, 49
. z r. 1925. Lze to analogicky vyvoditi i z toho, že § 42 III. dílčí novely
k obč. z,rk. zrušil čl. XXIX uvoz. zák. k ex. ř. Uvádí-li odvolatelka, že
při exekučním zástavním právu není listiny prokazující zánik zástavního
dluhu, podle níž by se mohlo zástavní právo převésti na novou hypoteku, jest k tomu připomenouti, že § 38 III. dflčí novely k obč. zák takových listin nevyžaduje, neboť podle něho se zapisuje zástavní právo
pro novou pohledávku v pořadí váznoucího práva s omeze~ím, že do
roku bude vložen výmaz starého práva zástavního, a výmaz se vkládá
po zrušení exekuce (vzor 182/42 ex. ř.). Pokud odvolatelka mluví o nemožnosti důvěry ve stav knihovní při exekučním zástavním právu, má
pravdu potud, že vymáhající věřitel, který nabyl exekučního práva zástavního na nemovitosti nebo na knihovní pohledávce, se nemůže odvolávati na důvěru v pozemkové knihy. O to však nejde v souzeném pří
padě, kde žalovaná spořitelna žádného exekučního zástavního práva
nenabyla, nýbrž nabyla smluvního práva zástavního se souhlasem vlastníka hypotéky v pořadí C pol. 9 a také se neodvolává na důvěru ve
veřejné knihy. Rozhodnutí, jichž se dovolává odvolatelka (zejména rozh.
Č. 12854 Sb. n. s.) pro názor jí zastávaný nemaji takový skutkový podklad, jako souzený případ (jednají o vnucené zástavě k polovině nemo·vitosti neposkytnuvší při exekučním rozvrhu úhradu pohledávce, již
dlužnicí je i vydražitelka oné polovice o nadzástavním právu, o zástavním právu v hlavní vložce vymazaném a ve vedlejší nepoznamenaném),
kdežto názor odplirkynín potvrzuje rozhodnutí Č. 3489 Sb. n. s. Je proto
souhlasití s odpúrkyní, že vlastník hypotéky může nakládeji s exekučním
zástavním právem i tehdy, když zajištěná pohlcdávkn zanikla, poněvadž
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niklou hvpotéku by stačilo převésti postupem. Proto teorie za podJ
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mínku zástavním
prá~em st~no~l poza ~ve \, ze puvo nt ypo. eň:a ma-
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teriálně -zanikla, ale zastavlll pravo P.ro n; nebylo, dosud ~ymaz~no. Bylo
, odotčeno že se v souzeném pnpade stal prevod zastavmho prava
u~cKe § 38 a ~e podle § 37 III. dílčí novely k o,b~. zák; Kdy~ tedy ;llužník
p 'I právo nakládati s nevvmazaným
exekucmm
zastav111m
pravem
l11ť.
J . ,
,
•
k
.,
t k a.
když ona disposice nebyla mu. znemo~nena poz~am ou zaKa~u a ove
disposice podle ~,4-69 a) ob~. zal~, nemel, podle nazOlu o?volaclho ~oudu
)rocesní soud pnclI1v aby zalobe vyhovel, a nezbylo nez napadeny IOZ-

nehlěctě na to, že exekuční zástavní píávo '! sou~ené v~ci
zaplacením nezaniklo, poněvadž 11. března 1936 pohledavka es. statu
částkou 25.075.35 K nebyla ještě zaplacena.
N e j v y Š ,í s o u d nevyhověl dovolání.

ludek potvrditi

Důvody:

S právniho hlediska běží v souzeném případě o dvě právní otázky,

a toa) zda

'
povinnému jako vlastníku nemovl·t os t'I ye vIo:,ce
Č. 129 kat. území U. disposice s pořadím uvolněného zástavmho prava
ve smyslu § 38 III. dílčí novely k obč. zák. v příčině položky C 9, třebas
šlo -o exekuční zástavní právo,
.. "
b) zda nastalý vklad zástavního práva pro žalovanou moh! se ;rČIn~.e
státi vůči žalobkyni jako vymáhající věřitelce poznámce drazelbmho nzení (C 23) v pořadí položky C 9.
Ni'žší soudy zaujaly k oběma otázkám kladné stanovisko.
Stran první otázky zákon v § 38 III. dílčí novely k obč. zák. nerozlišuje mezi smluvnim zástavním právem a mezi exekučně vzniklým zá'stavním právem, nýbrž mluví všeobecně o zástavním právu. Motivy
k zákonu o této otázc.e mlčí. Účelem zákona podle zprávy komIse pro
záležitosti justiční pří!. 78 stenografického protokolu panské sněmovny
XXI sez. ,1912 sir. 53 a 58 bylo odporovati oddlužení nemovitostí využitím uvolně~ých míst po zániku dluhu pro opatření dalšího úvěru bez
účasti dosavadního věřitele. Mělo tím býti čeleno jisté nespravedlnostI
pro dlužníka, aby z uvolněné h~poteky. ne;něl nic míti,. kd>:~,?Y. s~ ::adnější věiitelé kteří si své riSIko dalI predem uhradItI tel!slml uverovýmí podmínkami - , dostali automaticky po zániku předchozích pohledávek !)a lepší místo, ač neměli míti zásadně právní nárok na vzestup.
Zadlužený vlastník statku nezíská úvěru, třebaže prv~.í hypotéku
z<tplatil, připraví-Ii jej o její zisk věřitelé druhé neb,? dalsí hypoteky,
může však mu býti dán základ k hospodářské obnove, JestlI mu zbude
uvolněná hypotéka k jeho disposíci.
Účelu zákona podporovati oddlužení nemovitosti využitím uvolně
ných míst po zániku dluhu po opatření dalšího úvěru, ho,:í stejně! ať jde
o smluvené zástavní právo, či vnucené, předmětem vlastn,!o,-;:Y ~Ispos!ce
pořadím uvolněného zástavního práva fe podle zákona poradl zastavmho
práva vůbec, tedy t"ké exekučního zástavního práva podle §§ 87, 88,
přisiušela
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~08 . e~. ř.; nel~! Jim ovš:rr: ani pořadí práva nac1zástavního, ani práva
ukoJneho, ktere se uplatnule vnucenou správou nebo vnucenou dražbou
a jež dochází svého výrazu ve formě knihovní poznámky.
Názor ten má SVOll OpOfU v bohaté literatuře, kterou uvádí napaden)'
rozsudek, a také v praksi, jak tomu svědči dúvody rozhodnutí Č. 3489
Sb. n. s.
V sO,u~enén~ přípa(~~ v ~obě \:kladu práva zástavního pro pohledávku
z~lovan; ~5.00J K s pnslusenstv[m pod e 24 v pořadí a do výše ústavlllho prava, vaznouc[ho pro československý stát pod e 9 pro pohledávku
6~.042 K 10 h s příslušenstvím, nebylo toto zástavní právo státu vymazano. Podle roz sudkových zjištění bylo naň uhrazeno do té doby
44.306 K 55 h, :kdežto částka 19.735 K se 7% úroky bvla ke c1ni ll.
. listopadu 1936 po p r á v u . .
.
v

. Ani .stát, ani povinný nezakročili společně do té doby o výmaz práva
zastavlllho co do zaplacené částky, takže formálně vázlo v knihách
a povinný mohl pořadí této hypoteky pro sebe využíti formou zákone[~
dovolenou.

Žal?bkyně, ~,abyvši pod e 1.3. v :i~že vložce práva zástavního pro
poh:ledavku 53.uDí} K, tedy pozdeJ!', nez bylo vloženo exeku.ční zástavni
právu československého státu (e 9) pro 64,042 K 10 h dostala určité
kmhovní pořadí, a,~nE:m.ěla právníh? nároku •.na vzestup v pořadí, jak
shor~ uvedeno. eh,ela~h S[ z~be~pec[tJ pro pnpad zániku předchozí pohledavky postup do leJ[ho porad[, bylo na ?í, aby ~i vymohla od povin"eho zavazek, aby dal zamklou predchoz[ hypoteku vymazati a aby
tento závazek si dala poznamenati podle § 469 a) obč. zák. Neu:činila-li
tak, musí nésti toho důsledky při rozvrhovém roku.
Pokud dovolatelka poukazuje na to, že nutno přihlížeti k důvěře
v ,~1:1~OVill sta~; CO!. při ve~ekučně, nabytém zástavním právu nelze, pře
hhz[, z~ y dane~l1 ~;[pa~".. zal Ovana nenabyla svého práva exekučně, nebyl,: take vymah~J[CI v~ntelkou, ~enabyla také svého práva postupem
od ceskoslovel.'skeho statu Jako I:red.ehudce, nýbrž nabyla ho z vůle a
doho?y vIa.stn!~em statku
.povmneho - v mezích zákona, není také
nadzastavm ventelkou, proeez se na souzený případ nehodí v dovoláni
uváděná rozh?~nutí pro odlišnost skutkových podkladů. Nehodí se seIT,
':1lI. rozhodnulI c. 16610 Sb. ~. s., p,on.ěvadž v něm šlo o nabytí zástavního
p:ava (- a. ~ nabytI n~azas!~vl1l?O prava na toto zástavní právo _)
pr".vodem zasta';lllho prava znzeneho exekučně pro pohledávku jež nedosl a u~pokoJe~1 přI .rozvrhu n~jvyššíh? podání (věři~elka ji neÚČtovala
a vydlaZltelka)[ ~epre~zala), pres to v1s',:k ono exekucní zástavní právo
nebylo vymazano, kdezto v souzenem pn-pade Jde o nabytí zástavního
p:~va v pořadí e,:ekuč.~ího 'práva, zástavní?o před rozvrhovým řízením;
be,:elo.tedy v p[
pnpa,de ? ota~ku p~uz[telnos,ti poslední věty § 469
obc. zak., v sou~enel11 vsaK pnpade o otazku pouz[telnosli § 38 III. dílči
novely k obč. zak .
..S.na.~hoze,n,ou otá;}{Q~, zda p~i zru~ení takovéto exekuce mMe vymáhajlc[ ventel zadal! tez vymaz prava zastavního bez souhlasu povinného
či zda je k tomupotřebí jeho souhlasu vzhledem k § 39 III. dílčí novely;
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ven:

odst 2) a conlrario, netřeba se tu zabývati, poněvadž českosloven~ký
stát exekuci nezlUšil co do zaplacené částky a o výmaz v tomto smeru
, , vyres[
• ·'1 y nll,s;
".. so~ dy. P o;.nam
' I{a zave ~
nežádal.
Také otázku pod b) spravne
d'ho dražebniho řízení pod pol. C 23 nemuze bylI na 'ujmu platn.osh
v~\~dU zástavního práva žalované pod C 24,. poněvadž toto n~byli s~
stalo podle § 38 a nikolív podle § 37 III. dílČI no.v~ly, a v. d?be nabyh
ráva zástavního žalovanou nebyla nen;ov[tost ]este e~ekucne plOdana;
P Jini/k se odkazuj~ dovolatelk~ ;,a duvody napadeneho rozsudku, Jez
nebyly vyvráceny vyvody dovolanl.
čís,

17281.

Zaměstnavatel . jemuž složil zaměstnanec patřící k osobám, na kter~
se vztahuje § 1 ~ák. o statkoyých. úřednícíc~ ,~. 9/1914, ř., Z., ykla~m
knížku jako jistotu (kauci), nem povmen vydati J' po skonc~!11 sluzebn~~o
poměru dokud není jeho nárok na náhradu škody onou Jistotou >;aJIS:
těný, u~pokoien; jen tehdy, projevi1-~i zaměstn!'nec ,vhre sdP,?ru,okvracdem
vkladní knížky ochotu uspokojiti zamestnava e um na ~ n: tla~o ne,o:
sahující výše vkladu, l:e u~nati zaměs~av~tele P?vmnym " vydam
vkladní knížky proti soucasnemu zaplacem nahrady skody.

t1

!Rozh. ze dne 22. prosince 1938, Rv I 2577/38.)
žalobce uzavřel s žalovaným dne 15. února 1937 služební smlouvu,
podle niž byl připt ja~o h?s'pod~řský adjunkt pro sp;ávu.• dvora »V.<;
v Ř. a složil u žalovaneho Jako JIstotu (kauc[) vkladll! klllZku O!.[ es ll!
záložny hospodářské v P., znějící na jméno Jan S., K. a na castku
'5.000 K ke dni 19. února 1937. Služební poměr skončil dne ~l. pros[~ce
1937. Ježto žalovaný nevrátil žalobci uvedenou kauci, domahal se zalobce, aby byl žalovaný uznán po~inným ,vrátiti n~u shora ~veden~u
vkladní knížku, a když žalovaný nam[t] predcasnost zaloby, Jezto zav,něním žalobcovým byla žalovanému způsobena škoda 690 K, ~ktero~. ~e
žalobce zavázal nahraditi učinil žalobce mezitímní návrh urcovac[, ze
žalovaný nemá proti něm~ žádných nároků, pro které by byl oprávněn
zadržovati služební kauci, resp. že v žá-dném případě nemá ná-rok na zadržení celé služební kauce. S o udp r v é s t o I i c e zamítl jak žalobu,
tak mezitímní návrh určovací pro tentokráte. Od vol a c í s o u d
k odvolání žalobce, jenž při odvolacím ústním jednání prohlásil,.že
má žalovaný právo vybrati si ze zadržené vkladní knížky částku 69'? K
nalihradu škody jím ve službě způsobené, a důsledkem .t9ho zmeml
prosbu žalobní tak, že žádá za vydání. vkladní knížky v žalobě.. blíž~
označené že žalovaný jest oprávněn před jejím vydáním vybralI Sl. z m
částku 690 K uznal žalovaného povinnýU1 vrátiti žalobci shora dotčenou
vkladní knížku, z níž však jest žalovaný oprávněn vybrati si 690 K.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalova~~ho uzn~1 žalovan~ho povinným vráUti žalobci uvedenou vklaom kmzkn proh současnemu zaplacení 690 K žalobcem.
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Důvody:

žal~~an~ uznává v dov?lání: že. žalobce byl u něho zaměstnán jako
ho~P?dar~ky adjunkt. P?n~vadz sam sebe označuje za statkáře, vyply~a z.predne~u st,:3';n, z,: zalobce ~o,:al ~odle svého služebního postav~m u zalova.ne vyssl sluzby v ~em,:delskem podniku a že patří k osob~m, ~a .ktere se vztahuje § 1 zak. c. 9/1914 ř. z. o statkových úřední
clch, jenz byl v platnosti zachován ustanovením § 3 zák. č. 154/1934
Sb. z: a n. Jest proto o ž~lobním ~ádá?í r.ozhodnoutí podle §§ 35, 36
zak. c: 9/1914 r. z., ktere upravuJI pravm poměr mezi zaměstnancem
a zamestnav,:telem co do••kauc~ .. V pr~ém odMavci § 36 řeč. zák. jest
ustanov~no, !€ k,auce ml.:ze ?ytl zame.stn~nCl zadržována, jestliže při
s~ončem • sluzebn~ho pOI:,.eru ,lS?U pralI n~mu uplatňovány nároky na
nahradu sk?dy, az do vy:nzenl te.cht? naroku; T?mu tak jest právě u žalo.bce, ktery: na odvolaclm soude pn pus lIl, ze zalovaný má proti němu
naro.k na ~ahraduš~ody 69'0 K. Zalovaný tudíž r:ávem zadržoval ža~obcI ka.ucI, dokud. zalobc~ neby! ochoten zároveň s přijetím kauce od
zal?~aneho ?ahradllI mu skodu zalovaným ve sporu požadovanou, nebo! zalova~y podle, §§ 469, 13~9 obč: zák. nebyl povinen vydati žalobci
kaUCI, kt:ra byla zastavou. za skodu zalobcem žalcvanému způsobenou,
nebyl:1i zaloI;>cem uspokojen. Ochotu k uspokojení nároku žalovaného
na na~radu skody prohlásil žalobce při ústním jednání odvolacím dne
24. kvetna 1938, uznav, že žalovaný jest oprávněn vybrati si ze sporné
vkla,dní knížky 690 K k úhradě škody žalobcem mu ve službě způso
be~e, a. k tomu prohlášení jest přihlédnouti při 'rozhodnutí sporu, když
z~en~ ~aloby podle !ohoto ža!obcova prohlášení by!a ?dvolacím soudem
pnpustena. Odvol1ťCl soud vsak pochyhl!, odsoudlv zalovaného podle
noyě upravené žalobní prosby a uloživ mu, aby spornou vkladní knížku
vralIl, vybera Sl z ní 690 K, a žalovaný to právem napadá dovolacím
důvodem právní mylností, uplatňuje-Ii, že není povínen aby přijal způ
sob us~?koj~ni sv.ého n.<ihradního nároku žalobcem ve ~poru nabídnutý,
Tu stacI uveslI, ze zpusob uspokojení náhradního nároku' žalovaného
ž~lobcer:' zvole?ý a od':,olací,? so~d~m sch.vál.ený nezaručuje zaplacení
nar~ku zalov,:nym uplatnovaneho, jezto nem vubec jisto, že by se žalovane~u podanlo vybralI z~. sporné vkladní knížky 690 K, tak zejména
bylo-Ii by pro v~l~dy, vyhla~en.o mo;atoríum nebo jen v míře, která by
nemohla uspoko]1Í1 nahradOl narok zalovaného. Za takového stavu věci
n~r:'ělo by oprávnění žalovaného k vybrání vkladu ze sporné knížky do
,vl;'se 690 K, které bylo mu přiznáno napadeným rozsudkem, žádného
vyzn~n:u, ne,boť by.nem?hlo býti ve ~kutečnosti použito. Právem proto
dom.aha se zalovany zmeny napadeneho rozsudku tak, že jest povinen
vráhh spornou vkladní knížku jen protí současnému zaplacení mu 690 K
žalobcem, neboť jen tak bude zabezpečeno jeho oprávnění jako zástavního věřitele, aby si podržel zástavu po tak dlouho, dokud nebude poh,le?á,vka zá~tavou. zaji~těná plně uspokojena. V této části bylo dovolam zal Ovane ho pro pravnl mylnost napadeného rozsudku vyhověno a
rozsudek ten změněn, jak svrchu uvedeno.
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Nevidal-Ii se vnucený správce svého úřadu, nemůže z příčin v jeho
vzniklých, na př. pro nemoc, oddalovati předložení konečného
vnucené správě; exekuční soud může v takovém připadě přiká
zati znalci, aby účet sestavil na náklad a nebezpečí prodlévajícího vnuceného správce.

osabě
účtu o

Ustanovení, § 115, odst. 3, ex.
.tivním II subjektivnlm.

ř.

nerozlišuje mezi prodlením objek.

Exekučnímu soudu je ponecháno, aby při stanovenI Odměny vnuce·
ného správce posoudil, bylo·li přibrání odborné sily k sestavení účtu
účelné a nutné.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1939, R I 141/39.)

Usnesením z 12. března 1938 uložH exekuční soud vnucenému správci
Otakaru M., aby odevzdal spravovaný podník povinnému, a kromě
dalších opatření mu uložil, aby do jednoho měske od doručení usnesení podal svůj závěre:č-ný účet, při čemž vnuceného správce zmocnil,
aby na svůj náklad a nebe~peó přibral k svému vyúčtování znalce a dvě
pomocné síly. Poněvadž vnucený správce tomuto příkazu nevyhověl, uložil mu soud usnesením z 13. července 1938, aby podal účet do I. srpna
1938 a aby podle § 115 ex. ř. zaplatil pořádkový trest 100 Kč, a pohrozil mu dalším trestem. Vnucený správce se podáním z 9. srpna 19.38
doloženým lékařským vysvědčením městského okresního lékaře MUDr.
Otakara L. domáhal, aby mu byly uložené pokuty prominuty, aby byl
dalM postup podle § 115 ex. ř. proti němu zastaven a aby byl účet po'řízen znalcem soudem stanoveným bez jeho újmy na odměnu a nikoliv
na jeho náklad a nebezpečí. Ex e k u ční s o u d usnesením z 27. října
1938 rozhodl, že upouští od zjednání účtu vnucené správy postupem proti
vnucenému správci podle § 115 ex. ř. a .že mu promíjí dosud uložené
pořádkové tresty, že dále po pravoplatnosti tohoto usnesení hude ustanoven znalec, aby sdělal správní účet na mí'stě správce, nikoliv však
na jeho náklad a nebezpečí, nýbrž na náklad a nebezpečí vymáhajidch
věřitelů v poměru jejích vymáhaných pohledávek, že za tím' účelem
bude po pravoplatnosti tohoto u,snesení uloženo vymáhajícím věřitelům
složiti "álohu na znalce 10.000 Kč podle poměru vymáhanýd pohledávek. R e kp r sní s o ud k rekmsu vymivhajících věřitelů v otázce,
o niž tu jde, zmšil napadené usnesení. D ů vod y: Jest ovšem pravda,
že vnucený správce trpí těžkou ohorobou, která mu dle lékařského vysvědčení z 8. srpna 1938, nemá-li se ohroziti jeho zdraví a nebezpeči
ztráty druhého oka, zabraňuje vykonávati písemné práce a toto oko
vůbec namáhatí, avšak pouze to může býtI sice důvodem zproštění vnuceného správce pokut uložených mu podle § 115 ex. ř., avšak nemůže
jej osvobozovati od povinnosti a oclpovědrrosti za dřívější jeho postup
a složení konečného vyúčtování. Jak z vývodů Neumann-Lichtblauova
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Komentáře k ex. ř. I, str. 432, plyne, ani smrt vnuceného správce neosvobozuje dědice. od povinn5:sU složení účtu a jestliže vnucený správce
byl zbaven svepravnosh a znzen mu opatrovník, jest zákonnou povinností .opatrovníka, aby sl?žil účet za vnucené správy. § 115 elt. ř. v posledn~m. o?stavcI. nero;dl.s~Je mezI vnuceným správcem, jenž úmyslně
o?mes~ava .splmtl SVOJI. ::akon.nou povmost, a mezi tím, jenž z různých
duvodu nem s 10, aby ucet predlozIl. Poslední věta lIl. odstavce řeče
né?o par~gr~fu.ponecháv! soudu, na v~li, aby své rozhodnutí pbzpúSG'Dl.! potrebe pnpadu, coz vysvj,ta ze]mena z ustanovení že soud může
zřídIti osobu, ať již soudní, nelbo znalce, která by na náklad prodlévaJlclh~ vn~,c.en~ho spr~~ce sdělala účet, lze-li od toho pod],e stavu věci
oče~avaÍ! u.SP.ť.ch. Nejl'nak Je tom;.', I v souzeném případě, kde vnucený
spravce tryl tezkou chorobou, takze nelze mlu,viti o nějaké svévoli, která
by zasloml,la potrestání, avšak nemůže jej zbaviH povinnosti složení
účtu. Není-li.však ~~ucený správ.ce oso?ně schopen sestaviti účet a pří
s~haml dolozltl, muze se tak stah bud soudním úředníkem nebo ještě
lepe znalcem, když v souzeném případě jde o podnik titk značného
roz:ahu s ve.lkým. ročním obratem a když od doby zavedení vnuceného
spravce k :p'red!~zeni účtu' vůbec nedošlo. Povinnost hraditi náklady
znalce a. pnbram }'omo,:ných sil, uzná-Ii exekuční, soud jejich přihráni
za nutne, nelze vsak presouvah na vymáh,ajíciho věřitele neboť jest
zákonno~. osobní ~ovinno.~ti v~uceného správce, ",by účet 'sdélal. Prvý
soud t~dlz pochybIl, Jesth'z; P::,s.ouvá.povinnost hraditi náklady se zří
zem ol učtu spoJene na vymahaJlclho ventele. Bylo proto napadené USnesení zrušen? a věc vrácena prvému soudu) aby, řídě se dle § 499 c. ř. s.
a § 78 ex. r. tímto právním názorem, dle potřeby případu znovu ve věci
rozhodl. .Prvý soud. bude musiti míti zřete~ k tomu, "'by náklady se zří
zemm uctu spoJene byly uhra:zeny z odmeny vnuceného správce.
N e j v y Š š í s o u od nevyhověl dovolacímu rekursu vnuceného
spravce.
D ů vod y:

Ježto dovolací stěžovatel ve sv.é funkci j~ko vnucený správce je dotčen
napadenym usnesemm, Jest mu pnznah legItImací k dovolacímu rekursu.
Dovolacl rekurs jeho pak je ,přípustný, poněvadž rekursní soud zrušiv
usnesení exekučníiho soudu, ani,ž na1řídH nějaké doplnění, řízení' změnH
v ,!~odstatě ono us~esení, vysloviv právní náZor, vižíd exekuční 'S0ud ve
vyKladu ustanovenI § 1.15 ex. ř. (§ 78 ex'. ř. a' § 527 , odst. 2 , c. r.
• s ..
)
Stěžuje ~i však .ve vě<;i ~e~:ávem. Podl; § 115 ex. ř. je vnucený správce
povmen slO,zlIJ ~azdorocne ucet exekučnrmu soudu a nadto ještě účet
p? skonč.em spr~vy, která bez tohoto předložení a vyřízení konečného
uct~ nem vlastne ukončena, ·což je dů,sleclkem jeho flmkce vnuceného
spTa.vc.e .. Pr~dlévá-Ii správce v tomto předložení účtu, jest jej k tOnIU
ipohanelI poradkovyml tresty anebo srážkami z odměny. Mimo to mŮže
s?ud, l~e-h .od toho podle povahy věd očekáváti úspěch přikázati soudmmu uredmku anebo jinému znalci účetnktví, aby účet ten sestavil na

--

Čis.

17283
267

náklad a nebez.pečenství prodlévajícího .vnuceného správce. Na tomto
zákonném ustanovení založil rekursní soud své ro.zhodnutí, a to právem,
Vzhledem k tomu, že vnucený správce nemuže osobně podati pro svou
chorobu konečný účet z vnucené správy a povinnosti k předloženi účtu
zoroět-ěn býti nemůže, může podle povahy věci míti dotčené opa,třenl
,/sněch potud, že od roku 1934 vedená vnucená správa rozsáhlého podni;u dlužníkova s velkým ročním obratem hude mod býti konečně s'končena vyřízením tohoto konečného účtu vnuceného správce. Neboť nelze
zajisté s účtem a U'končením správy vyčkávati, až Se snad vnu.ceny
správce uzdravf, když exekuce v~uc:nou ~právou )est ji-ž, usne~e~ím
exekučního soudu zastavena. Bylo povmnosh vnucenehospravce zavcas
pamatovati na přípravy k předložení účtu již od začátku správy, šlo-Ii
o podnik toho rozsahu; 'v případě choroby měl se vzdáti zavčas svého
úřadu pro nezpůsobilost k němu. Jakmi,le si však dovolací stěžovatel
úřad vnuceného správce ponechal, nemůže z příčin v jeho osohě vzniklých oddalovati předložení účtu, je v prodleni s jeho předložením a ~xe
kuční soud musí právem naléhati na předložení účtu. Shora uvedené,
rekursním soudem úvaze exekučního soudu ponechané opatřeni jest
účelné a v souhlasu se vzpomenutým předpisem zákona (§ 115, odst. 3,
ex. L), které nečiní rozdílu mezi prodlením objektivním a subjekti,vním.
Ostatně jest stále ještě zalim ponecháno dovolacímu stěžovateli na vůli,
_ ne-ž exekuční soud uiČiní rekurs-ním soudem doporučené rozhodnutí ~by konečný účel předložil sám eXekučnímu soudu. Tomu také bude
při vyřízení účtu vnuceného správce ponecháno, aby při stanovení odměny dovolacímu stěžovateli posoudil, zda vzhledem k ohtížnosti účtu
možné přibrání odborné síly k jeho sestavení bylo účelné a nutné,
čís.

17283.

Nabyl-Ii přiklep právní moci před účínností vlila. nař. č. 313/i938
Sb. z. a n", není třeba souhlasu okresnlho úřadu pro ty úkony v dražebním řízení (vydál1í odevzdací listiny při exekuci podle § 352 ex. ř.),
jež jsou jen důsledkem příklepu, třebas k nim dojde za účinnosti <Jotč;
vládního nař!zení.
Podle § 3, odst. 2, řeč. vládního nařízení rozhoduje jen dOba přiklepu,
uúoH doba nabytí vlastnictví.
S hleliíska § 9 vlád. nař. č. 218/1938 Sb. z, Po n. není při smluvním
zcizen! nemovitosti rozhodující doba nabyti vlastnictví, uýbrž dc'ba
vzniku právního UMu k nabyti vlastnictv!.
(Rozh. ze dne 18. dubna 1939, R Ii 56/39.)
V dražebním řízení pod],e §352 ex. L zažádala vydražitelka, aby
Ji byla vydána odevzdaci listina k nemovitostem vydraženým dne 14.
listopadu 1938, tvrdíc, že doplatila na nejvyšší podání podle dohody
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s povinnou společností. 72.807.80 K. P r v Ý s o u d vyhDVěl návrhu.
Rek u r sní s o u, cl jejímu návrhu na vydání odevzdací lístiny na při
klepnuté nemovitosti vyhověl pod podmínkou, že do tří dnů po pravomnel Jeho usnesenÍ' osvědčÍ' soudu podací rubrikou, že zažáda}a o úřední
souhlas, a že v další lhůtě 1 měsíce předloží výmě-r okresního úřadu
o udělení úředního souh-Iasu. D LI vod y: Povinná namítá proti vydání
odevzdací listiny, že vydražené nemovitosti jsou obytný dům, na němž
je provozována živnost, a dále zemědělské pozemky, k jejichž zcizení
Je }apotřebí so,:hlasu okre~ního úřadu dle vládního nařízeni č. 218/1938,
Jezto Jde o drazbu provadenou v mezlch ustanovení §§ 272 až 280 cís.
pat.,:e. dne9. srpna 1,854, Č, 2?8 ř. z. ~r~.že~~í ří,zení podle ~ 3-52 ex. ř.,
o ncz Jde, Jest ve sve podstate exekucnlm rI'zemm, pokud Jde o návrh
a povolení dražby, kdežto pro další. řízení platí- předpisy o ří"ení nesporném, tedy předpisy o dobrovolný-ch dražbách. Vychází-Ii se z těchto
předpokladů, nelze přisvědčiti stěžovatelce, že se na toto zci-zení vztahuje vlád. nař. Č. 218/1938, které v § 1 praví, že v době branné pohotovostI statu Je k smluvnímu zcj,zeni nemovitostí zemědělskÝch nemovitostí
zastavěných obytnými domy nebo provozovnami a slavební~h narcel potřebí souhlasu okresního úřadu, bez něhož právní jednání jsou' neplatná.
Branná pohotov?:,t státu ske, započala podle vyhlášky Č • .183/1938 Sb.
z. ~ n, O?' 23. Z~:I I ~3~, dmzba pak konala se dne 14. listopadu 1938,
avsak vladnl nanzenI c. 218/1938 Sb. z. a n. vyhlášené dne 11. října
1938 nezahr~ovalo, ~ýslovně, dobro~olné dražby. Ty byly pojaty až
d? § 1 Č. 20 vlad. nar. c', 313/1938 Dprechodném omezení nabývání urči
tf ch druhu nemovItostI exekucI. T'o nabylo účinnosti až dne 15. proSInce 1.9-?8, te?y po příklepu a v době dražby ovšem nemohly a nemusely bylI splneny podmínky § 3 vlád. nař.č. 313/19>38 Sb. z. a n. Nebylo-Ii však ř!,zení. skončeno ,do účinnosti vlád. nař. Č. 313/1938 a neb,vla,-h ne~ovlt~~t nabyvatelem pravoplatně převzata 15. prosince 1938,
J,e, tre?a predlozltl soudu podle ustanovení § 1 vlád. nař. Č. 313,/1938
uredm souhlas k nabytí zemědělských nemovi,tostí nemovitostí zastavě
ných obytnými domy nebo provozovnami a stavebních parcel v exekuci
ne?o ~, dohro~olné drúbě; Soud -:uMe po 15. prosinci 1938 spoJupůso
blit pn ~~b'ylI nem9'V.ltostl v d?be ~ranné pohotovosti, t. j. od 2'3. září
193,~ tudlz Je~, kdyz 'jest mu predlozen souhlas o,loresního úřadu. N'lpaden.e usnesem bylo vydáno dne 9. prosince 1938, ale vydání odevzdací
hstmy by;o vyhrazeno až po pravomocí usnesení, te<ly po 15. prosinci
1938, ,~akze soud mohl ji- vydati jen, byl-Ii mu předložen souhlas okresnlho uradu.
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů v O <I y:

"' P~něvadž ustanovení vlád. nař. Č. 218/1938 Sb. z. a n. o- nutnosti
uredmh,o s?ulhl,asu se vztahuje podle výslovného předpisu § 1 jen na
sml~vO! zc;zem a te~rve v § I vlácF. nař.č. 3c13/IOO8 Sb. z~an. bylo
take nabylI v exek,ucI neb v dobrovolné dražbě podrobeno tomuto ome-

čís.

17283 -

269

. . st správný úsudek rekursního soudu,že nutno podle vlád. nař.
Sb. z. a n. posouditi ot~zku: zda je }éž ,zap?třebí sou:hlasu
k 'ho úřadu k vydání odevzdacl hstmy, k nemuz ma dOJIlI nasledo resn;'klepu v dražbě společné nemovitosti exekucí podle § 352 ex. r.
kem
pn tuto jest však zodpove~e~1
, , .zaporne.
.
'O na b
,
't os t'I d':az'
Otázku
ytl' nemovl
bou jedná § 3, odst. 2, vlád. ~ar.,:' 31,3/1938 Sb. z. a,n. a v tomto pre~.sU_. výslovně stanoveno, ze uredO! souhlas se vyzadule len pro pn~
J; že seu-d, udě1iv přiklep, může jen zároveň (tedy v usneseO!
ep"kle,pu) uložiti' vydražiteli, aby úřední souhl,as, který dosud ne,byl
, ,uce'em
, I
d o t"
d'
oudu
o ".pn
dložen opatřil dodatečne, a a' b'Y za lIm
fl
nu s'
"
~~~ěd6IpodaCí rubrikou, že" zažád~1 o úřed~í s~~hlas, a a?y ~ ,~alsl
Ihů,tě jednoho měsíce předlozl,1 vymer okresmho uradu o, udele~1 ured:
'ho souhlasu. Pro jiný úkon v dražbě takový poStUlp predepsan nenl.
~Iekursní, soud proto pochrbiJ, k?~ž uvedeni postup u~?žil vy~~ažltelce
. ro vydání odevzdad listmy, Jez lest Jen dusledkem pnklepu JIZ pravoI ktně uděleného. Jest ovšem pravda, že pro tento příklep nebyl dosud
p dělen úřední souhlas ve smyslu vlád. nař. Č. 3-1.3/1938 Sb. z. a n., a~e
~bho není zapotřebí, poněvadž příklep se stal pravoplatným ještě v ?:obe;
kdy toto nařízení nebylo a~i vydáno. Zpětn~ půs~bn~st tohoto, n~r~.zenl
v tom smyslu, že by úředm souhlas musel by tl vy~~d,:n dodatecne ol pro
další úkony sowvisející s :příklepem, pokud spadalI JIZ do doby pus?bnosti nařízení, není v nařízení předvídána, naopa1k plyne z cltovan~~~
již ustanovení § 3, odst. 2, nahzení, Ž;' ,~ro použi:í n,aří;z,ení j,e rozhod~llCI
doba příklelp'u a že příkaz o dod-atecnem opatn;'?1 uredu;ho, sou~la,su
mů'že hýti vydán jen zároveň s u~ne~.:ním 0 pnkl'epu, lll~OJ.I v }}ner:r
0
pozdějším usnesení, i I<dyž byl vydan .Jlz za yusob,~ostl nov~ho narl~~nI:
UčinH-1i rekursní soud přece tak, nelde am o pnkaz dany vydrazlteh
Ji'odle první věty odstavce 2 § 3 ~Iád ...na!., 1)f?Če~ s,: na ~snesení r,~kU'fs
ního soudu nehodí u.stanovenl ctvrte vety tehoz predplsu o neprtpus~
nosti opravného prostředku. Pokud jde o zpětnou působnost vlád. nar.
Č. 313/193S Sb. z. a n., podotýká se ješeě toto: Nelze ovše _so;:ltl
hlas,ti se stěžovatelkou, pokud dovozuje, že nabyla, nemovltosÍl yz ;rnklepem. Podle dražebních podmínek má nastaÍl' prevod vlastmctv; na
stěžovatelku teprve odevzdáním nemovitosti do držby po splnění vsech
podmínek uložený'ch vydražite}i v dražebních podmín~ách.
tom souhlas,i dražební podmí,nky se zasadou vysllQvenou a oduvodnenou v roz:
hodnutí Č. 8180 Sb. n. s., že při dražbě za účelem rozdělení společne
nemovitosti nenabývá vydražitel vlastnictví k vydražené nemovltosÍl
příklepem, nýbrž příklep mu dává jen titul k vlastnickému právu, pokud
se týče k dťžbě. Leč to nemlIže nic ,měniti na VěCI, :~dyž podle § _3,
odst. 2, vlád. nař. Č. 313/1938 Sb. z. a n. rozhodule pnklep bez rozdIiu,
zda jde o ;příklep podle § 237 a 156 ex. ř., neb,o příklep pO,dle §, 352
, ex. ř., neb dokonce o příklep v dražbě dobrovolne. Lze ostatn_e take poukázati na § 9, odst. 1, vl. n,ař.č',218/1938 S,b. :. a n:, Jez byl,o vYJ
dáno ze stejného zákonodameh? du,:odu a z neho,z Jasne plyn~, z; ,~~
při smluvním zcizení nemovltoStl nem rozhndupcl ooba, kdy dosIo K, -

~en~;j/1938

k:

y
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bytí vlastnictví,. nýbrž doba ~zni,ku pr~:niho titulu k nabytí vlastnictví,
je-li tato doba. Jako v souzene veCl overena veřejnou listinou nebo soudem nebo no_tar;m. Stanovíť ~ 9, ?dst. 1, vlád. nai',č. 218/1938 Sb. z.
~,11; vrs1o:,:ne" ze ~ to:nt? pnp<'!.de, nutno povoliti knihovní zápis i na
"ak,ad·" plavl11h~)edn~~I, 'ke kteremu by podle nařízení č. 218/1938
z. a n.
ueba urednlho ,~ouhlasu, které však bylo uzavřeno již
precle dnem ucmnosÍl tohoto nanzenl.

S?

-

Slovy v § 278, odst. 2, ex. ř., že předměty do dražby dané musí býti
vydražitele ihned převzaty,. chtěl zákon jen vyjádřiti, že na vydražitele
přechází od okamžiku pi'íklepu a zaplacení nejvyššího podání nebezpečí a že se musí o vydražené věci starati jako jejich vlastník.

by!o

(Rozh. ze dne 24. duhna 1939, Rv I 301/39.)
Srov. Sb. n. s.

čís.
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Místní školni rada není právnidrá osoba a nemá ani způsobilosti
býti stranou ani před soudem jednati vlastním jménem.
Není oprávněna, aby vlastním jménem vymáhala exekučně na politické obci příspěvek Ir úhradě šlmlního rozpočtu,
(Rozll. ze dne 21. dubn~ 193,g;, R I 179/39).
_ . P r. v. Ý "s ,o II d povolil k návrhU' místní školní rady v M. jako vyL1ahajl~l v.en,~lky podle vykonatelného rozpodu školní obce M. proti
povlllne mlstnl obcl T. exekucI k vymožení úhrady schodku školní obce
M. Rek 'li' r sní s o u d zamítl exe!kuční návrh.
Ne j vy Š š ís o u cl odmítl exekuční návrh .
Dtlvody:
.. Veřejný úřad, jakým jest místní školní rada hledíc k § 17 zák.
c. ,292/. 19~O Sb. z. a n., není právnic;kou. osobou, nelllúže býtí stranou
voťlZenl pi ed soud~m ~ !,ema. am zpusobIlosti vlastním jménem před
~c~clem JednatI. Mlstm skol.nl" rada nebyla ani předpisem § 25 zák
c. :;,9?/1920 Sb. z; a n. zmocnena, aby vlastním jménem vymáhala Cxe~,ucne. na polItJcke ol:cI příspěvek k ú~;adě školního rozpočtu. Tyto
\ ady. jSou,povahou veCI v souzenem pnpadě neodstranitelné. Usnesení
na . za~bde tohoto exekuóního návrhu vydaná, jakož i' řízení jim před
chazeFcl JSou proto zmatečná podle §§ 7, 477 c. ř. s. a § 78 ex. ř.
čís.

17285.

Nabytí vlastnictví k movitým věcem v dražbě.
. ~tačí, vy'dá:li výkonný orgán po přiklepu a složení nejvyššího po<lan: vydrazl~e!! p~~rz:ní, že_ věci vy~!a~il a nejvyšši podáni za ně zap!aŤl~ prohlaslv vuel nemu, ze vydrazene věci jsou nyní J'eho vla8t-

meŤVlm.

Nevyžaduje se zvláštního formálního odevzdáni vydražených věcí
výkonným orgánem.

čís.

11306, 13224.

žalobce se žalobou podle § 37 ex. ř. domáhá výroku, že exekuce na
zabavené pod opol. 2-5 záj. protokolu E 635/38.není přípustná,
protože jsou jeho vlastnictvím, ježto k nim nabyl vlastnického práva
dražbou v exekučni věci E 379/37. P r v Ý s o II d uznal podle žaloby.
O d vol a c í s o u' cl žalobu zamítl. D ů v o cl y: Žalobce koupH vylučované věci v exekuční dražbě E 379/37, vydraživ je a zaplativ nejvyšší
podání. Při tom mu vyclal výkonný orgán potvrzení, že věd ty v)'draži::,
nejvyšší podání za ně zaplatil a opouól ho, že věd jsou jeho vlastmctvím. Žalobce toto potvrzení převzal a prohlásil, že s věcmi nebude
prozatim nijak naklá,dati' a ponechá je se souhlasem dosavadního vlastníka Josefa R. na témže místě. šlo by tedy II žalobce o nabytí vlastnictví ve smyslu § 278 ex. ř. Vlastnictví: k vydraženým předmětům nabývá se však ne již příklepem, nýihrž podle odst. 2 § 278 ex. ř. teprve
zaplacením nejvyššího podání a převzetím věcí (sr. Hora, Soustava
exeku,č. práva str. 235, Randa, Právo vlastni·cké vyd. 1917 str. 174 aj.).
V sOllzeném případě nedošlo však vůbec k převzetí vydražených před
mětů žalobcem, když mU' nebyly ani výkonným orgánem, ani jinou osobou odevzdány a když on výslovně prohlásil, že je ponechává na témž
lJlíst-ě II exekuta, kde se dosud nalézaly. Právem vytýká tudíž odvolání
nedostate:k tradice a pouhý titulus, jímž je zde soudní příklep, nestačil
k převodu vlastnictví vydražených předmětů na žalobce. Nenabyl tudíž
žalobce vlastnictví k nim a opačný názor prvého soudu. je mylný.
věci

N e j výš š í s o oU d obnovH rozsudek prvého soudu.
DLlvody:
Odvolací soud poukázal správně na předpis § 278, odst. 2, ex. ř.,
podle nč)lOž se prodají předměty do dražby dané toliko za hotové zaplacení a musí vydražitelem býti ihned převzaty. Z toho vyplývá, že, jakmile věci byly vydraženy a nejvyšší podání za ně bylo složeno, musí vykonný orgácn věd ty vydati vydražiteli ji.ž jako novému jejich vlastníl<u
k volnému nakládání. Že se tak v souzeném případě stalo, o tom nemůže býti pochyby hledic k tomu, že výkonný orgán vycla.1 vydražiteli
potvrzení o tom, že vylučované předměty v)'dražil a nejvyšší podání za
ně zaplatil, prohlásív vůči n·ěmu, že věci ty jsou nyní jeho vlastnictvím.
To také ves mysl:u § 278, odst. 2, ex. ř. stačilo, neboť úkon v řečeném
předpise nevyžaduje zvláštního formálního odevzdání vydražených věcí

-
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se ~tra~y výkonného orgánu. Praví-Ii ak záko ' ,
'"
draze~e věci ihned převzíti chtěl tím p
.. ~: ze, vydrazltel ';lusí vy~kamzlku příklepu a zapla~ení ne'v d~~ovYJadd;llI, :;,e n~ ~ydrazltele od
ze se musí sám starati o vydražeJ/věci .,&0 ?nI prech,~zl nebezpečí '1
také ihned vydražené věci.'
I
.! o .JeJ.lch vlastník. DovoIatei
šení výkonného orgánu di.S':~~~~~I' t~bO;e s :~ml.~o 90tčenén~ prohlás dovolením povinného na míst' kd cl
p hlas rl, ze Je zatlm nechá
volatelovo bylo již J'en vY'ronem~'J'eh e IOPtOSU dk byly. Toto opatření do,
b'
.
o v as mc ého práva k
d ' .
vecem
' na " yteho
. a' neIze z opatřen'
.
I t o I1'0 naopak dovozo t· vy, razenym
,
k ?revzelI
VecI dovolatelem, okud se t.č
. va I,. ze :nedoslo
Jezto postup pří. dražbě vyhotoval . ř d Y e k nabylI vlastmctvl k ním.
dovolatel, u něhož jednání na k p e pI~U.§ 278, odst. 2, ex. ř.,nabyl
věcem shora uvedeny' m postupeOm o IPr°tnkaz~nho n.el;ylo, k vylučovaným
vas lCke ,o prava.
čís.
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Lhůta k PQdání návrhu na zah . ' .

"

dělského' vyrovnacího ,řízení,

je zřejmé,' že jde o Ihůtw pláva formál-,
ního. podle § 89, odst. 1, zák. o org. s. se dni poštovní dopravy nevčítají do lhůty při lhůtách zákonných a soudcovských, jež jsou dány
straně v občanský',ch právní'ch věcech k podání vyjádření a návrhů, zadání pí,semnýchl podání nebo k převzetí jíných úkonů, týkající-ch se
soudního řízeni.
takovou zákonnou Ihůtul jde v souzeném případě a
platí tedy o ní tento předpis § 89 zák. o soudní organisaci, který mluví
povšechně o úkonech týkajídch se soudního řízení a nijak není omezen na úkony týkajíd se řízení sporného (srov. plen. rozh. pod
Č. 10807 Sb. n. s.). Podle § 3 vlád. nař. čís. 76/1936 Sb. z. a n. a § 70
vyr. ř. jest tohoto předpisu - společně s §§ 125, 126 c ř. s. - použíti
i v zemědělském vyrovnadm řízení, ježto konkursnú řád o počítání lhůty
nemá zvliuštního předpisu (§ 191 'konk. ř. ús,udkem z opaku). Návrh
dlužnice na zahájeni zemědělského vyrovnacího řízení byl podán na
poštu dne 3-1. prosince 1938 a byla tudíž lhůta podle ,přeclpisů svrchu
uveden5rch zachována.

°

jest lhůta formálního práva a pla~!ent Z;nt~děd l~kéhQ vyrovnacího řízení

'O Qrg. soud.

I 'O nt

(Rozh. ze dne 2. května 1939, R I 175/39.)
Rekursní soucl zamítl návrh na zah" ..

řízení podaný vyrovnacímu soudu dluž~i~~1 země~ělského vyrovnacího

.' I na p~stu dne 31. prosince
1938, poněvadž návrh došel na v ro
tudíž po lhůtě ve smyslu 2
v~a':l soud az dne 1. ledna 1939 a
zákona č. 55/1938 Sb. z. a n v; ~ar. c. ;6/19,35 Sb. z. a n. ve znění
Lhůta § 2 zemědělského .'
. u V,? d~' rek u r sní h o s o u d U·
1938 Sb. z. a n. je lhůtou '7or;:č~~~:h~:I~~,nl ve zně,ní vlád. nař. č. 55i
na zahájení řízení na vyrovnací s ' d N z neJPozdeJol' musí dojíti návrh
o~:h eJde t,~ o Ihutu zákonnou nebo
soudcovskou dle civilního řád
a proto ustanovení;; 89 zák u sou' nI .0, ~yhrz 0 I'hůtu práva hmotného
něvadž návrh došel ~a vyrov'nZct~~~~lSa:1 soudu nelze tu pOužíti. PoziVkladě něho zemědělské vyrovnací řízea:í ~~,~~~i~~ 1939, nebylo lze na
NejVyšší soud o b novil usnesení prvého soudu.

§

1.1d

0

D ů vod y:

~rá~ní návzor rekursního soudu není správn'
zahajenI zemedělského vyrovnacího řízení b y. 00 lhůtě, k návrhu na
v § 2 vlád. nař. č. 76/1936 Sb z
'
y!o, p.uvodne ustanoveno
1936 navrhnouti, ab b '10 zah'" a n., ze zem.e~dcI ;mohou do 30. září
řízení (zemědělské !yr';VniťCí ř~~:~?) v~o;nacI menl podle tohoto nanosti a jen I,hůta byla post~'pně nI
o o.usta~ovenl zůstalo v platčl. I zák. č. 55/19038 Sb. z. a n Ih ~t razovana j1110U, naposledy podle
podle toho jest tato lhůta určen'a kU oU do. 31.. prosmce 1938. Jestliže
po d ",nI navrh'U na zahájení země_

h
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Pod ustanovení § 1330 Qbč. zák. patří za podmínek tam uvedených
i užíváni neurčitých a oboi-etných výrazů, které pravý stav věci nevystihuji nebo zkreslují.
Redaktor nemůže se civilněprávní odpovědnosti zprostiti tvrzením,
že článek nečetl nebo že spoléhal ua informátora.
(Rozh. ze dne 2;

května

I9t39, Rv I 216/39.)

Žalující stra:na se m,mo jiné domáhá výroku, že žal'Oviťný Josef š.
jako vydavatel a nakladatel časopi,su R P. jest povinen odvolati svoje
obvinění, uveřejněná v periodickém časopise R P. ze dne 25. prosince
1937 Č. 301 na stran,ě -6 v článku, »20 Kč za ši,chtll na B .... dole v R<'
toho obsahu, že žalujíd strana vozí na'11ejvý·še své dělníky zmrzačené
do nemocnice, že ohvJ"kl'ým zjevem jsou případy, že 'horník za těžkou
celodenní dřinu vydělá 20 Kč za 'šicht" a že horníci na dole jsou nespokoj eni. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u ci
žalobu zamútL DUl vod y: Jest zkoumati, zda se žalující stmně poda'řilo prokázati, že jest nepravdivé tvrzení článku o tom, že obv)'1klým
zjevem jsou případy, že horník za těžkou celodenní dřinu vydělá 20 Kč
za šichtu. Zjištěno bylo, že mzda, haví'řů na dole žalobkyně »T.« jest
úkolová dl'e vyrub"n'ého množství uhlí, že mzdové sazby jsou taJk odstupňovány, že každý havíř vydělá při norm<Í:lní průměrné pracovitosti
a zdatnosti stejně jako každý ostatní stejné jakosti, třebaže praouj e za
výhodnějšJ.ch podmínek a že při, tom dostává horník minimálně 20 Kč
za šichtu a že v prosinci 1937 vydělávali horníd as, 28 Kč za 8hodinovou šichtu a že maximální výdělky 6ní až 60 Kč. Tyto skutkové
okolnosti však neodůvodňují podle názoru odvolacího soudu při jejich
Civilní rozhodnutI XXI.
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srovnání s údají uveřejněné zprávy zaver, že údaje oné zprávy neodpovídají skute,čností. Není jímí především vyvráceno, že případy mzdy
20 Kč za Šíd.tu se skutečně vyskytují. Není, jími vyvráceno dále ani to,
že případy ty jsou obvyklé. Neboť tím, že bylo potvrzeno, že mzda
20 Kč Z" šichtu jest minimální, není ještě řečeno, že tyto minimální nejsou obvyklé, to jest, že případů, kdy jsou placeny, jest většina. Není
to však vyvráceno ani tím, že bylo zjiMěno, že v prosinci 1937 vyclě
I'ávali horníd průměrně asi 28 Kč za 8hod';novou šichtu a že maximální
výdělky .činí až 60 Kč za šichtu,. Vždyť při ur6tém poměru počtu všech
případů k počtu případů mezd nejvyšších jest myslitelný průměr 28 Kč
i při většině uvažovaných případů mezd 20korunových. žal,ující strana
dopouští se pochybení, jestliže srovnává údaje zprávy se skutečnostmi,
které dobře srovnávati nelze, neboť pojem »obvykl,ý« a »průměrný« se
nekryjí. Pokud pak žalující strana poukazuje na 'to, že se ve zprávě
mluví o celodenní. dřině, kdežto zjištěné mzdy se týkaií šichty 8hodinové, tu jest uvážiti, že, m·luví-li se při tom ve zprávě o odměně za
šichtu a jestliže zpráva je mčena, jak strana žalují-cí sama uznává, pro
kruhy dělnícké, tu nemůže vzniknouti- omylo tom, že jde o odměnu za
~khtu 8hodinovou. To nevyvrací ani použitý výraz »celodenní dřina«,
Ježto tohoto výrazu se pouŽÍ'vá ve vztahu k pracovnímu dni, který podle
úkona čí'ní 8 hodín. Z toho plyne, že žalující straně se nepodařilo prokázati., že by zpráva článku, jímž se cíU ohrožena na svém výdělku a
budoucnosti, byla nepravdivá.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D II vod y:
jenom o to, posoudi,ti, lze-Ii na základě skutkovéhO' děje, na
budovaly oba soudy, dospěti k závěru, že údaje v žalobě a v žalobní pmshě pozastavené na základě inkriminovaného článku jsou nepravdivé, a věděl-Ii neb'Ú musíl-Ii žalovaný Š. vědětí o jejích nepravdivosti. Není totiž pochybnosti o tom, že ony údaje jsou již svou povahou
takové, že by mohly žalující straně zpltsobití, třebas jenom mezi dělni
ctvem, hospodářskou újmu, jakou má na mysli § 1330 obč. zák. žalobkyně tvrdila, že údaje pozastavené jsou nepravdivé, a nabídla o tom
důkazy, jež byly provedeny. Svědci, jež byli k jejímu návrhu slyšeni
neomezilí se jenom na to, že by byli vyslovioJi svůj úsudek o tom, po~
kládají-Ji. údaje za pravdivé čili' nic, nýbrž uvedli skutečnosti, které pak
soudy vzal~ jako zjištěné Zil! základ svéh.o posouzení. Má-Ii býti usouzeno, zda JSou' pozastavené údaje pravdivé čilí ntc, nutno je ovšem
srovnati, se skutečnostmi, jak byly po objektivní stránce zjištěny. Pří
tom nelze ~všem hledě!i jenom k j~dnotlivým výrazům, nýbrž nutno
posoudIlI vyznam udaju po'zastavenych podle souvislosti, v které jich
bylo v článku použÍto. To platí jmenovitě o poslední větě že horníd
na dole jsou nespokojeni. Tu pak jest si předem povši'~nouH toho
že se již v nadpisu článku mluvÍ' zcela všeobecně o 20 K za šichtu, ž~
Půjde

němž
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. , tu tímto oznacu'je tato denní mzda, o které bylo zjištěno, že je
'd Ina.
' J"
.
se JIZ l minimální jako mzda obvykla. a pravle
IZ ten t o na clplS,
mz dO l . '
"
'v
"v
t
t
"
kt ým se budí zájem a pozornost ctenarova, neOl prave pro u o vseer'nos ve shodě s pravdou, protože by v něm bylo musílo býti ll'veob ec žet J' de J' enom o mzdu mÍ'nimálm,. kdY'b y se me' I
o"
nCI,. ,ze o dpOVI''d'a
I
k
d
t
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k
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cenu,
ravdě. Totéž platí' o obsahu článku, pn u '~e y a vyse, mZIIY·. Kd Yb/
P byl článek držel pravdy, byl by musIl ZOll! v podstate tak, J.ak vec
~e I jako správná zjištěna v prů'vodním ří,zení, z něhož však Ol'kterak
YI:e usouditi že by odpovídalo pravdě tvrzení, že případy, kdy horník
necelodenní těžkou:dřin,u vydělá 20 K za šicMu, jsou obvyklým zje~~m. žalovaný má se držeti pravdy a. nemů~e těžiti, z toho, užije:1i výrazů neurčitých nebO' obojakých, ktere pravy stav vecI nevy~tlhUJl ?ebo
kreslují. V tom nutno žaluFcí straně dáti za pravdu, pmto~e by Jlna~
:ikána nebvla možná. Třebaže žalující strana má prokazaÍl pravy
'tav věci potud, aby se z toho d"lo usoudi'li na nepravdivost ~právy,
~řece nelze bez povšimnuti ponechati ani způsob, jakým se h~Jí žalo~
vanil strana v příčině pravdivosti pO,za~tavené zprávy. A. ~u' zalova,na
strana ani netvrdila, že by ona mImmalm mzda byla skutec~e ohvyklym
'evem čemuž jest rozuměti' tak, že by byla zrovna praVidlem. Žalo~~ném~ ,nelze však dáti za pravdu aní v d:~hé části, týk~jící ~e ,~noho
vození autem. Také zde nutno v·ěc ,POSOUdIÍl v cele souvIslosÍl pn-padu
a článku. Nejde ovšem o to zkoumati, ·co dělníkl1m o výděldch slibova~
svého času zemřelý Tomáš B., jakým :o,působem a j<rk tomu mohlo být~
rozuměno mezi přítomnými dělníky; nicméně jest hledět k souvislosh
toho co tll žalovaná sama v článku uvedla. Z článku je patrno, že šlo
o te~to myšlenkový postup: Zaměstnav"tel sliboval horníkům takové
výdělky, že budou jezditi autem. V článku měl'O býtí uvedeno, že se tyto
'jěho přísliby nesplnj,Jy. Kdyby se byl pisatel článku držel pravdy a
kdyby nebyl sledoval jiné účely nežli právě jen vystihnouti a uvésti
pravý stav věci, byl by se omezil na tvrzení skutečn?s~i, Ž': se ony slIb)'
nesplnily, že děllOíó nevydělávají tolik, aby mohlI jeZdIÍl autem, pn
čemž by byl mohl o výdělcích uvésti pr"vý stav věci, jak b~l ,w ~o
úpravy mezd zjištěn v průvodním řízení. To, však hne~ Je vldett., ze
č1á,nek vybočil z těchto mezí věcnosti a že byl bez potreby zabarven
na úkor pravdy a na Úlko'r žalující strany, a nelze právé vyloučiti, že
se tack stalo s U!rčHou tendencí, aby měl účinek, který chce zákon
v § 1330 obč. zák. postihnouti a vylouóti. Podle kontextu článku nešlo
ani tak o to, zda skutečně dělníci čekali, že se budou VOZIt v autech,
a zda se v autech vozí, nýbrž v ,článku místo prosté skutečnosH, že
tomu tak není, na čemž by bylo bývalo možno přestat, se dodává, aniž
ie toho třeba k osvětlení věci, co sem podle toho již nepatřilo, že ,prý
se totíž dělník veze v autu nanejvýše zmrzačený do nemocnÍ'Ce. Správně
vystíhl smysl procesní soud, když Í<rké v této části dal žalobě za pravdu.
Proti .nízké mzdě, která se uvádí za 'Obvyklou, tedy pravidelnou, staví
se zde risiko hornické práce, "by právě neúměrnost pracovní odměny
ještě více vysvítla a "by byla tak tím účinněji působeno obsahem onoho
>
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článku, nechť již p!satel byl veden jakýmikoli pohnutkami. Již v této
souvlslo~h . pak JevI s; také t~to část nepravdivá, zvláště jestliže by
byl v~klada~ obsah članku take v tom smyslu, že snad na závodě jsou
b:zpeonostm poměry horší než u jiných podobných závodů' s tímto
vy~Iaden;' n~t~o počít,:ti podle styIisace. článku v kruzích, jímž byl
~'I.cen ,zar~denrm do mCltych novIn. Hleul-lI se k vlastnímu smyslu této
castl ~daJe, ,ne~z~ klasti váhu na to, jak snad dělníci jezdí a jak jezdi
do prace, nybrz Jest h~eděti k rO,dstatě věci, jak bylo vyloženo. Jeví-li
se tedy ~odle ,toho cely Ú'?sa~ ,cl",nk~, Jako nep.r~vdivý a závadný, platí
t~ zaL'st~ take o posledm vete: ze JSou hOrTIICI na dole nespokojeni,
p,otoz~ Je toto .t.~rz,e~1 Jeno:" du,sledkem nesprávných skutkových před
pOkla,du',Byl? Y:Z. receno, ze tyto pozastavené údaje mohly žalují-cí
stran,; pnvodlÍl ~Jmu hm~tnou. ,To S} měl uvědom!ti také žalovaný jako
re.dak,o~ a bylo Jeh? povInnosŤ! bud upmvlh zpravu tak, aby byla nez~vadna,. an.ebo dbaŤ! toho, zda zpráva ona je pravdivá čili nk. Své
clvllnepravnl odpověd'nosti' se nemůže zprostiti tvrzením že článek ne(:etl, kd~ž jej přece Jen rozšiřoval prostřednictvím listu,' jehož úpravou
a vedemm byl poveren. Nemůže ho :ospravedlniti ani to že snad se
~poléhal na sv~~o, informátora. Při náležíté opatrnosti n~bylo by pro
zalov~n:ho ?,bhzne, aby se mformova,1 spolehlivě o tom, jak se věc!
sku:tecne maJI, a ~ylo docela snadné~pra~iti článek takovým zpltsobem,
ah} . nevťbo,č~~ svym ,?b~a~em .z mezI P?treb~ a věcnosti a aby tak nebudIl u ctenare nepnzlllvy dOJem, ktery vznIkl práv,ě oním zkreslením
sk,ute~nosti nebo jejím zastřením a který se pak mohl projeviti účinky,
Jez zakoD poshhuJe.
čis.
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. Zda
jsou zákOtmé nálež.it~sti ~povědi k zápisu do rejstřlku,
Je pO~Olldltr pOdl: do~y, k~y !,ej~ríkovy soud rozhocluje o zápisu. NabylO-lI v teto dobe vlad. nar. c. Z65/1938 Sb. z. a n. již účinnosti musí
soud přihlížeti k tomll, zda pro žádaný zápis jsou splněny Předp~klady
podle předpisů řečeného vládního nařlzení, i když ono nařízeni v době
poqání opovědi ještě neplatilo.

pisem § 3. Pro soud plati v~a'k ustan~venf § 10, po.dle riě~ož ,soudy,
povolujíce zápis do obo,hodTIl~o relstn~u; J~ou pc:~mny pnhledno~~l
k tomu, zda oylo vyhoveno pred,plsum receneho nanzenL Soud reJstnkový musí míti proto' vždy před záJpi'sem jasno, zda není námi,tek proti
navrženému zápísu se slrany úřadu správního. Pro soud nerozhoduje,
zda úřad správní projeví svůj souhlas uděl'ením svolení, nebo dodatnVIn přezkumem skutečností, jež je předmětem zápisu do obchodního
r~jstříku.
N c j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Stěžovatelka odporuje souhlasným usnesením nižších soudů (§ 46 (2)
úk. č. 100/1931 Sb. z. a n.) Pf(} nezákonnost, ale činí t"k neprávem,
poněvadž pro poso,uzení všech zákonných náležitostí opovědi k zápisu
do rejstříku je pro povolující soud rozhodující doba, kdy soud povolUje
a kdy tedy rozhoduje o žádaném zápisu. Teh'dy musí soud dle své povinno.sti ve smyslu § 10 vlád. nař. č. 265/1938 Sb. z. a n. přihližeti
k tomu, zda opověď je vybavena předepsanými nálúitostmi. Proto nezáleží na tom, že v daném případě v době podané opov,ědi, to jest dne
26. září 1938, neplatilo ještě řečené vládní naří-zení v příčině svolení
okresní-ho úřadu k změnám dle §§ 3 a 4, nýbd rozhodující jest, že
v době rozhodování prvé stolke ono nařízení bylo jíž v právní účinnosti,
a soud musil ,ieho předpisů dbáti. Není aní' rozhoduji'Cí, jaký právní
význam má zápis člena správní rady akciové společnosti, pokud se tjÍ'če
zápis prokuristy do obchodního rejstřHou, a jakým způsobem a kdy
'se ono členství, nabývá, pokud se tjÍ'če, kdy je ustanoven prokurista,
. poněvadž řečené vládni nařízení, vydané vzhledem k mimořádným poměrům (§ I), stanoví zvláštní předpisy velídm zpúsobem pro soudy
z,;vazné v pří-čině postupu při vyřizování opovědí do rejstříku o nastalých změnách. Nelze proto o na!padeném usnesení, jež Se nepří,čí
j3!snému a ,nepochybnému znění nebo smyslu zákona, jehož na případ
bylo použito, důvodně tvrditi, že jc nezákonné (čl. V zák. č. 251/
1934 a čl. I zák. Č. 314/1936 Sb. z. a n.).

(Rozh. ze dne 3. května 1939, Rl 217/39.)
P r v Ý s o u d vráti-! žadateH podle vládního naří,zení ze dne 4. listopadu 1938, Č. 265, 266 Sb. z. a n. opověď, ",by prokázal že opověděná
změna byla pHslušnjÍ'm živnostenským úředním orgáne~ vzata na vě
domí (dán k ní souhlas). Rek u r sní s o u Ó' . nevyhověl rekursu navrhovatcIe do tohoto usnesení. D ů; vod y: Vládní nařízení Č. 265/1938
Sb. z. a n. činí sice mzdí! mezi skuiečnoslmi, jež vznikly po 1. březnu
1!}38, a těmi, jež vznikly po účinnosti tohoto vládního nařízení. Toto
rozlišování má však význam jen pro přezkumnou povinnost správního
orgánu dle § 4 řeč. vládního nařízení a pro svolení předepsaného před-
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útraty vzniklé spory vedenými vnuceným správcem při výkonu exekuce vnucenou správou napotom vydl'ažené nemovitosti, jimiž byl způ
soben schodek při vnucené správě, jOO11 náklady exekuce ve smyslu
§ 216, odst. 2,ex. ř. a jest je přikázati v pořadí pohledáVky, pro kterou
byla vnucená správa vedena.
(Rozh. ze dne 3.

května

1939, R I 219/39.)
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Rozvrhuje nejvyšší podání z vydražené nemovitosti, přikázal p r v Ý
s o u d hýv. česko-slovenskému státu v přednostn,m po'řadí na převodní
poplatek, pro který byla vedena exekuce nucenou správou vydražené
nemovitosti, částku .... K, nepřikázal však v témže pořadi částku
5.151 K, přihlášenou jako pří'slušenstvi !převodního poplatku, ježto nej'de
o příslušenství, nýbrž o schodek vnucené správy, vedené k vymožení
řečeného převodního ,poplatku a vzniklý odměnou a výlohami. vnucené
správy, mimo jiné též útratami sporů, vedenými vnuceným správcem.
Rek u r sní s o u d potvrdil v této části usnesení prvého soudu. D ů
vod y:útraty exekuce vnucenoU' správou jsou, příslušenství vymáhané
pohloedávky, která jest na prodaných nemovitostech zástav·ním právem
zajištěna, takže věřitel múže žá:daH zaplacení těchto útrat sporu s jistinou ze zastavených a v dražbě prodaných nemovitostí (§§ 912, 447
obč. zák., § 16 knih. zák. a Sb. n. s. Č. 5087). V souzeném případě byla
pro převodní poplatek P. v. 5850/27 vedena exekuce vnu,cenOu správou. Pod'le usnesení okresního soudu v P. ze dne 2. června 1938 č. j. E ..
byl schválen účet podaný vnu,ceným správcem, podle něhož schodek
vnucené správy činÍ'l 5.151 K, při č"mž nezaplacené náklady sporu
činí ,částku 5.533 K 40 h. Podle těchto spisů jde o náklady právního
zastoupení ve sporu, který zaháji,Jo vnllcený správce proti manželům
VáclavU' a Marii St. na zaplacení nedoplatku na pachtovném 12.000 K,
skončivšího tak, že žaloba vnuceného správce byla zamítnuta.
Za útraty sporu vedených vnuceným správcem však nemči již zastavená nemovitost, protože výlohy tyto nevznikly ulplatněním zástavního
,práva právě na tuto nemovitost, nejsoU' exekučnímí výlohami, t"ké
s nimi zástavní věřitelé po-čítati nemohli, a nelze proto takové útraty
pokládati za příslušenství jistiny tak, aby mohlo býti žádáno jeji'ch
zaplacení spolu s jÍ'stinou.

NejvyŠší
řadí převodního

s o u d přikázal tento schodek vnucené správy v popoplatku.
D

ů

vod y:
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Nejde o žalobu podanou k vyřízení odporu podle § 231, odst. 2, ex. ř.,
opírá-li se o jiný právní důvod, než byl uplatiíován v odporu podaném
při rozvrhovém roku. K této okolnosti jest přihlížeti z úřední moci.
(Rozh. ze dne 3. května 1939, Rv I 2335/38.)
Pří roku k rozvrhu neivy •.šího podáni za nemovitostí přiklepnuté
Jaroslavu F. podal žalobce odpor proli přikázání pohledávky žalované
v mezích úvěrního prohlášení, zjištěného kaučním zástavním právem pro
žalovanou pod pol. C 6, a odůvodnil jej tím, že pohledávka není přesně
zjištěna, nýbrž pouze úvěrním prohlášením a listinou o zřízení jistoty,
a dále, že z předloženého originálu konta je zřejmé, že dluh náleží
pouze Marii K., nikoliv Josefu K. Rozvrhovým usnesením byl žalobce
odkázán na pořad práva s tím, aby do jednoho měsíce po doručeni
tohoto soudu osvědčil exekučnímu SOUdil, že zahájil spor. žalobce tvrdí,
že příkázání, pohledávky žalované se nestalo po právu, neboť, pokud
se týče Josefa K., nevznikla platně proti němu žalovaná pohledávka,
aniž zástavní právo na jeho ideální polovíně Slib C 6 zjištěné, dále, že
žalovaná vede saldo:konto pourle na jméno Marie K., což jest fingováno,
ielikož Josefu K. jako členu žalované spořitelny nemohla býti zápůjčka
-poskytnuta. žalujicí strana se proto domáhá výroku, že zástavní právo
pro úvěrní pohledávání žalované pod pol. C 6 vázne nepl,atně stran
poloviny nemovitostí patřivši' Josefu K., že žalované nepřfsluší právo
na uspokojení její, pohledávky z výtěžku této poloviny nemovitosti Josefu K. patřivší v mezích zástavního práva pod pol. C 6 váznoucího a že
žalobci se přikazuje z nejvyššího podání za jednu polovinu Josefu K.
patři,vší celá jeho pohledávka tak, jak byla 'Přihlášena k rozvrhovému
roku. P r v Ý s o u d zamitlžalobu. O d vol a c í s o u d uznal podle
žaloby.
N e j v Š š í s o u d obnovil rozsudek ,prvého soudu.

y

Důvody:

Právní názor rekursního soudu, že útraty vzniklé ve sporech vedených vnuceným správcem při výkonu exekuce vnucenou správou vydražené nemovitostí, kterýmiž útratami byl' přivoden sohodek o jehož
přikázání z nejvyššího podání jde, nejsou náJklady exekllce ;e smyslu
§ 216, odst. 2, ex. ř., není správný. Vždyť z § 74 ex. ř. vyplývá, že
exekučními útratami jsou všechny nákl1ady spojené s povoleném a výkonem exekuce a tedy i s vedenim sporů se strany vnuceného správce.
~o.ně~adž pak uvedený schodek,'vzniklý odměnou a výlohami připada
]IClml na vnucenou správu, byl ji!ž usnesením exekučního soudu ze dne
2. če~rvn,a 1938 podle ustanoven, § 117 ex. ř. mčen, bylo jej přikázati
v poradl pohledavky, pro kterou byla vnucená s!práva vedena (Sb. n. s.
Č. 5087, 5623).

Žaloba, o kterou v souzeném případě šlo, je žalobou o provedení
odporu podle § 231, odst. 2, ex. ř. To plyne jednak z jejího označení
a z jejího odstavce 1., v němž se dovolává usnesení exekučního soudu,
jímž byla žalující strana se svým odporem proti- přikázání částky
29.680 K 65 h žalované spořÍltelně na j'ejí vykonatelnou pohledávku
40.720 K podle § 231 ex. ř. odkázána na pořad práva, jednak ze žalobnHro návrhu, podle něhož se žalujicí stmna domáhá výroku, že žalované
nepřísluší právo na uspokojeni její pohledácvky z dražebního výtěžku
za polovinu vydražených nemovitostí patřivší Joselu K. a že se žalující
straně z nejvyššího podání za t,uto polovinu nemovitostí přikazuje celá
její pohledávka, jak jí přihlásila k rozvrhovému roku, po případě aby
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exekuční soud co do dražeb.ního výtěžku za onu polovínu nemovítostí
nařidíl nový rozvrhový rok (§ 233 ex. ř.). Podle § 213 ex. ř. mohou
protí tomu, aby se při rozvrhu nejvyššího podáni příhlí-želo k nárokům

které byly přihlášeny nebo které lze seznati z veřejných knih ze zá~
jem~ích ,nebo jíných exekučních spisů, proti výši částek požad~vaných
n~ Jlsttne ~ příslušenst~i a p.roti pořadí žádanému pro jednotl.ivé pol1ledavky vznestr odpor vSlchnl oprávn·ění, kteří se dostaviH k rozvrho-

v,é,mu roku ana jejic.hž ~ároky by se mohlo do statí z dra'žebnlho výte;;ku, kdyby l:opITa?~ p~avo bylo vypuštěno. Soudce, který řídí jednání,
ma pokud mozno b-ytI: napomocen, aby se dosáhlo shody; nedosáhne-Ií
se takové shody, má pak všechny okolnosti, které jsou pro rozhodnutí
soudu rozho~uiíd, objasnití slyšením přítomných osob, které jsou tímto
o~porem dotc;,ny. Z toho nutně plyne, že účastníci jsou povinni před
nesŤ! exekučnrmu soudCI všechny tyto rozhodující skutkové okolnosti.
Závisí-Ii rozhodnuti o odporu na vyšetření a zji'ště-ní sporných skutkový~~ o~olností, má exe~uční soudce podle § 231, odst. 1, ex. ř. odkázati
vy'r~ze?1 odporu na por,ad práva. V ~o:~r.hové~ řízen.í nemají býti jen
pnJI.m«ny odpOly, nybrz soudce, ktery. ndl Jednam, ma zpravI:dla
po?any.ch odporech t«~é r~zhodno~ti ~ nemá j.e odkazovati na pořad práva,
Jd.e-Ir pouze o spome otazky pravnr a mkohv vyšetření a zji,štění spornyc?, okolnos~í skutkových. ~porné řízení, které jest ,zahájiti k provedem odporu, Je v odstaVCI 2 § 231 ex. ř. oznaČeno jako »řízení jehož
je~t tře~a k vy.ř!~eni. odporu«. Tím je určen účel a obsah žaloby, jež
ma slou~!'tl k vynz~m odpor.~ nevyřízenéhc:exekUlčním soudem pro nas~yt~~vsI' s,:. sp,~r~e sk~tkove okolnosÍl, Jez Je nutno teprve vyšetřiti a
zJ1.sh!1. N.epr!dr;'l-h se :aloba toh~to svého účelu a opírá-Ji. se zejména
oyny pravnl duvod, nezbyj,.u'Pla~nován v odpom podaném při rozvrhovem roku, nelze JI pokladatr za zalobu podanou' k vyřízení odporu ve
smyslu § .231,odst. 2, .ex. ř. a ne~ze se jejími vývody věcně zabývati.
To plyne liZ ustanovem § 234 ex. r., podle něho'ž nelze při. vyřízení rekursu pr?~1 rozvr~ovému ~s.nesení přihlížeti- k důvodům odporu, které
m,ohly byb upl-atneny pOdan:m odporu, ale ~p~i rozvrhovém roku nebyly
predneseny. ,Toto ustanovem ~I~:I obdob-ne I pro žaloby podle § 231,
o~.st. 2: ex; ;. ,(sr~; ;ozho,dnutl ,CIS. 8874, 9770 Sb. n. s.). V souzeném
p~rp.a~.e ?plra zalujl'cl druzstvo zalobu ok provedení oclporu o to, že při
kazam. častky, 2?680 K 65 h žalované spořitelně na její pohledávku
v mezl~h kaucill hy~oteky se nestalo po práNU, ježto prý, _ alespoň
pok~d J,~e o P?vrnneho .Josefa K - , nevznikla proti němu žalované
spont~lne platne pohledavka; Josef K byl prý již před zápi,sem dotčené
·kaučm hypoteky členem výboru žalova.né spořitelny a v té vlastnosti nemohl se ~~hledel'2 k u,sbnovení ~. 7, orlet. 2, zákona č. 3Q2Y1920 Sb.
z. a n. staÍl platne dluzmkem spontelny, a to am dlužníkem zástavním.
V dalším žalobním přednesu poukazovalo pak žalující družstvo· na to
že neo,dpovíd~",skuteč:lO~ti, .tvrzení žalované spořitelny při rozvrhovél~
roku: ze zapuJ'clla' ~rclte .~astky .ke, konversi původní-ch hYP'otekámich
dluhu pouze povmne Manl K, mameke Josefa K, nýbrž že ve skuteč_

°

°

zápůjčky alespoň co do poloviny celé pohledávky žalované
poskytnuty členu jejího výboru Josefu K, a jestliže spořitelna
vede saldokonto pou.ze na jméno Marie K, je to prý jednácní fingované,
kterým žalovaná chtěla obejíti shora u.vedený zákonný předpis o nepřípustnosti poskytováni zápůjček členu spořitelního výboru. Proto je
prý zástavní právo podle úvěrního prohlášení. pod po~. C 6 na polovině
nemovitosti patřivší Josefu K vloženo neplatně a nemŮže k němu při
rozvrhu býti .přihlédnuto. Při rozvrhovém wku odů,vodnHo však žalující
družstvo podaný odpor proti! přikázání zmíněné částky ža.lované spořitelně tím, že pohledávka neni přesně zjištěna, nýbrž pouze úvěrním
prohlášením a listinou O zří,zení jistoty, a dále že z předloženého originálu konta je zřejmé, že dluh náleží pouze Marii K, nikoliv Josefu K
Z toho je viděti, že se žaloba opírá' o docela jiné důvody, než byly
uplatňovány při rozvrhovém roku, takže ji podle toho, co· shora uvedeno, nelze pokl<ldati za žalobu podanou k vyřízení odporu ve smyslu
§ 231, odst. 2; ex. ř. Nižší soudy měly proto žalobu již z tohoto důvodu
zamítnouti a neměly se jejími, vývody věcně zabývati, třebaže žalovaná
spořitelna nevznesla v tom směru žádný·ch námHek, neboť k uvedené
okolnosti jest přihHžeti z úřadu.
•

nosti byly

spořitelny
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PrOhlášeni žalobcovo o částečném zpětvzeti žaloby učiněné teprve
v dovolacím řízení (došlé soudu v den doručeni rozsudku odvolaciho
soudu) nemá vlivu na otázlrn přípustnosti dovoláni.
(Rozh. ze dne 5.

května

1939, Rv I 1/39.)

Podáním ze dne 8. záři 1938, opatřeným ,podpisem právního zástupce, pr:ohlási1 žalobce, že se vzdal nároku na zapl<ťcení částky 440 K
10 h a že omezuje proto žalobu na 7.000 K s p-říslušenstvím. Toto podání došlo soudu dne 9. záři 1938, t. j. téhož dne, kdy byl doručen stranám rozsudek odvolacího soudu.
N e j v y Š š í s o Ul d nevyhověv dovolání uvážil o přípustnosti dovolání se zřetelem na obmezení žaloby na částku 7.000 K v
dítvodech:
Žalobcovo oznámeni ze dne 8. září 193-8 došlo k soudu dne 9. zan
1938, tedy téhož dne, kdy byl rozsudek odvolacího soudu doručen
oběma stranám. Nemá právního účinku v otázce ,přípustnosti dovo,l.áni.
Omezení žaloby není v podstatě nk Jiného než částečné zpětvzetí žaloby, jež podle § 237 c. ř. s. je bez odpůrcova svolení dovoleno jen do
počátku prvého roku a jestliže se žalovaný k němu nedost<ťvi!, také ještě
při něm. Zřekne-Ii se žalobce zároveň svého nároku, mŮ"že býti žaloba
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vzata zpět bez přívolení žalovaného až do konce ústního jednání (rozhodnutí Č. 16384 Sb. n. s.). Mimo to je podle druhého odstavce § 416
c. ř. s. soud na své rozhodnutí vázán, jalomHe byl rozsudek prohlášen, a
podle prvního odstavce téhož zákonného předpisu· nastává účinnost rozsudku vůči stranám doručenim jeho písemné-ho vyhotovení, tedy v souzeném případě dnem 9. září 1938, kteréhož dne právě došlo žalobcovo
omezení žaloby k soudu první stolice. Písemné vyhotovení rozsudku je
právě základem pro jeho přezkoumání podl'e opravných prostředkl',
jakož i pro posouzení rozsahu jeho právní moci a vykonatelnosti a nemůže prohlášení žalobcovo o částečném zpětvzetí žaloby teprve v řízení
dovolacím míti vHv na otáz,ku přípustnosti dovolání.
čís,

17292.

Pro žalobu na vynucení povinností rozsudího, aby podepsal nález
soudu zřízeného podle českého zák. o myslivosti Č. 49/1866
z. z., jehož byl podle smluvního záv.azku členem, je pořad práva pří
pustný.
smluvčiho

(Rozh. ze dne 6.
Srov. rozh.

Č.

května

1939, R I 86/39,)

16878 Sb. n. s.

Nálezem smluvčího soudu, zřízeného podle českého zákona o myslivosti ze dóe 1. června 1866, Č. 49 z. z. pro honební obvod okresu K.
v K., bylo Honební společenstvo v K. odsouzeno zaplatiti žalobcům náhradu škody zvěří způsobené v částce 650 K. Žalovaný byl důvěrníkem
jmenovaného společenstva. Žalobci tvrdí, že vyzvali členy smluvčího
soudu ústně a žalovaného písemně k potvrzen;' právní mod a vykonatelnosti uvedeného nálezli. Ostatní čl,enové smluvčiho soudu vyhověli
této výzvě, naprotí tomu žalovaný výslovně prý odmítl právní moc a
vykonatelno-st potvrdilí, ačkoliv dle tvrzení ža Iobdl jest k tomu povínen
jak podle zákona, tak i podle smlouvy, kterou převzal na sehe funkci
člena smluvčíh-o soudu. Domáhají se proto výroku, že žalovaný jako
člen řečeného smluvčího soudu jest povinen potvrdHí sv.0m podpisem
na nálezu smluvčího soudu, že nález (en jest v právní mocí avykonatelný. P r v Ý s o u d žalobu odmítl pro nepřípustnost pořadu práva.
Rek u r sní s o u d námítce nepřípustnosti- pořadu práva nevyhověl
a uložil prvému soudu další jednání. Z d ů vod fr: Prvý soud odmítl
žalobu, vycházeje z právního názoru, že strana v souzeném sporu žalovati
nemůže před řádnými soudy na s:plnění povinností fO'zsudího podepsati
nález vydaný smluli'čím soudem, protože má vyhrazený v takovém pří
padě jen nárok na náhradu škody. Rekursní soud nesouhlasí· s tímto
právním názorem, k němuž hyl prvý soud sveden rozhodnutím nejvyššího soudu Sb. n. s. Č. 16878. Předmětem Ú'noho rozhodnutí jest však
případ po právní stránce zcela odlišný, ježto řeš;' síce stejný žalobní
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vydán honební patent z 28. února 1786 (Kropatschkova sbírka Josefínských zákonů, svazek 11, strana 488; srov. Pražák: Spory o příslušnost,
II. str. 295, pOZll. 26). § 45 po sl. odstavec honebního zákona pro čechy
z 1. června 1866 Č. 49 z. z. však ustanovi'l, že, není-Ii ve smlouvě
n pronajmutí myslivostineho v nějaké jiné úmluvě mezi stranami uči
něné nic jiného ustanoveno, vyhledána hudiž náhrada soudem smluvčím k tomu zřízeným. Podle § 46 jmenuje okresní úřad vrchní rozsudí
smluvčích soudů vždy na tři léta napřed; podána-Ii žaloba o náhradu
škody, vy.zve vrchní rozsudí strany, aby si ve třech dnech zvolily po
dvou d'ůvěrnících, neučiní-Ii tak jedna nebo druhá strana, má vrchní rozsudí sám jmenovati scházejíd rozsudí; z ná'Iezu smluvóho soudu není
odvolání, nýbrž jen zmšovaCÍ stržnost, o níž rozhodují řádné soudy.
Ustanovení právě uvedené nepozbyl'O své působnosti' civHním řádem
soudním (plemissimární usnesení býválého nejvyššího soudu vídeňského
ze dne 15. dubna 1902, Ol. U. n. ř.Čís. 1847). Jiných předpisů o rozsudích honební zákon pro čechy nemá. Mimo jmenování vrchniho rozsudího nepřísluší tedy správnímU' úřadu ,žádný vliv na slo·žení a činnost
smlu'včího soudu; rozhodovámí· o škod*ch způsobených zvěří jest vyňato
~ příslušnosti honebního úřadu a přikázáno zvláštnímu orgánu, kterým
jest smluvčí soud (Hoetzel: Právní postavení členů' honebního společen
stva - studi·e z honebního zákona českého - , Právník 1904, str. 261
násl., Stehlíček: Honební zákon ,pro -království české, str. 127, nález
nejvyššíhO' sprá!vního soudu ze dne 26. května 1933 čís. 5819, Bohuslav
čís. 1()566). Na ,pořad práva náleží, žaloba na vrchníh.o rozsudího oná":adu škodv proto, že vykoná·vaje svůj úřad, nešetřil předpisu uvedencho § 45 (srov. rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu vídeňského ze
dne 17. ledna 1906, uveřejněné v Právníku 1906, str. 92). Správní úřady
nemohou rozhodovati o ·náhradě· útrat řízení· před smluvčím soudem
(uvedený nález nejvyšší·ho správního soudu, Bohuslav čís. 10566).
Opí.rá-H tedy žalobce svůj nárok o smlou.vu, kterou žalovaný doohrovoln·ě převzal na sehe funkci člena smluvčího soudu, jest i tato věc vy-,
ňata z příslušnosti úřadů správní·ch, takže spadá do pravomoci řádných
soudů. Poukazuje-Ii dovolací stěžovatel na rozhodnu1í č. 16878 Sb.
n. s., činí tak neprávcm, poněvadž v onom pří-padě neš'lo o rozsudího
ve smyslu § 46 honebního zákona českého a mimo to ani v onom pří
padoČ neohyla žaloba odmítnuta pro .nepří'pustnost pořadu práva.

čís.
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Námitky proti směneČflému platebnímu přlkazu podle § 552 c. ř. s.
lze opříti i o nedostatek formálních předpokladů pro jeho vydáni. Je-li
však podle výsledku jednání o námitkách zažalovaný nárok věcně dů
VO'dný, jest platební příkaz PO'nechati v platnosti, i když pro jeho vydáni nebylO' fO'rmálních předpO'kladů.

ámitce nedostatku formálních předpokladů, pro vydání plateb, O n , zn nelze rO'zhO'dnouti napřed samostatnym rozsudkem a pak
mM p a , 'h ' ·tk' h
teprve pokračovati v jednání o vecnyc natnl ac.

řík

(Rozh. ze dne 9. května 1939, R I 163/39.)
Srov. rozh. ·č. 10558, 12370 Sb. n. s.
Platebním příkazem prvého soudu bylo ž,:lovaným Dr. Jar.o~lavu
. Vladimíru H-ovi a Bohuslavu H-ov! ulozeno, aby zaplatIl! zalu~
J, -?~~nce rukou společnou a nedílnou částku 6,000.000 Kč do 1.4.dnu
J!C! exekucí. žaloba byla k návrhu ža'lujíd doručena Dr. p.-OV! Jako
pod ci konkursní podstaty jmění žalovaných. Ža'l'ovaní podal! protI tospr:; ~I"tebnímu rozkazu v zákonné lhůtě n"mitky, při čemž za žalo~
~:~éhO Bohuslava H. podal námitky jak Dr. P. jako sprá~cekonk~rsm
. Dr Miklós K. ktery' vykázal se plnou mo,c! tohoto zalopos
"
. d-- h P . k
d t a t y, tak !
ého Jménem jeho navrhl Dr. Miklós K., aby Dr. Jm ne
. ,]a' o
v~nt'u.pc·e konkursní podstaty nebyl připuštěn k je,dnán; v zastoupem Bo'
, .,
d b'
d'"
I 'b
Y
zas
huslava H. Všichni ž,a'lolvaní p~k naml,tlt, ze v 'O I: po" a~l za o y a ":,~, ~
dání platehního přlkazu byh v konkursu. ,Ponevadz jde O p~nez,m
' "
tedy o j'mění patříd dD konkursm podstaty, nemohl! byh
Inem,
posobně
,. p Iatehm"pn
' kaz pro!
t" mm a'n'! vy,d'an
žalováni. Nemohl proto hyl!
a domčení žalob k rukám správce konkursní ]'odstaty Dr. P. jest :matečné. K vydání pla,tehního příkazu nebylO, predp~kladu § ,548 c. r. s.,
protože listiny, obsahujíCÍ důvod a ~ýš! zalova?" pohle~a~k~, nebylx
.edloženy v prvopise, žalohní navrh jest nepsny, zastavm I!sh~a, o mz
~~ žaloba opírá, je neplatná, poněvadž nebyly. spln~nr podm!~ky ?ro
i1 hlášení konkursu a sanace firmy F. M., na· ktere v'ydam .za.stavlll~o I!stu
b~IO vázáno. Bohuslav H. namitl dále neplat~ost ~astavn~ hst!ny ! ,Proto"
~ 'i nepodepsal a že Dr. Otakar H. překroc!l pn podp!~ov~m, z~stavm
~~t!ny svou plnou moc. Žaloba je, též předčasná, proto ze, lme~! lmny
F. M. ,nehylo realisováno, takže nem ]!sto, nepost~cuj.e-I! k uh;ade ~?hle
dávky žalující banky. Žalovaní proto navrhl! zrUsem ,plat,ebmho pnka:u
" odsouzení žalující banky k ni>hradě útrat sporu. P r v y S? u· d zrus!l
;platební příkaz, žalob-u stran žalova'~~ho B?husl~va H .. odm!tl a vyslovil, že po právní moci rozsudku naml! o zalob:, pro~! }a,roslavu ,H, a
Vladimíru H. rok k jednání. D ů v cl y: V dobe podam ! v dobe vydání plaJtebního .přikazu hylí' všichni· ža,lovaní v konkursu. P~dle §o 7
konk. ř. nemúže býti 'Za trvání· konkursního řízení spor proh upadcum
zahájen, pokud jde o věci nál1ežející do kO,nkursní podstaty, Jak Je !om~
v souzeném případě. Ža·lujíd Sice tvr,d!! ze jd: o. namk ,na oddelene
uspokojení, ale í to by nemohlo na veCI mc memh, pr.o~oze, p.odle druhého odstavce § 7 konk. ř. i takové spory moho:u , byh . zah~j:ny Jen
proti správci konkursní podstaty, kdežto zalovan! UP"?C! bJ:'h ,;alovam
osobně a platební příkaz byl také vydán pr~h ~p"dcu?" ll!kol~~ proh
správci konkursní podstaty. Z tohoto plyne, ze zaloba jest nepnpustn-a
i

°

-
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a návrhu na vydání platebního příkazul nemělo býtí vyhověno. Proto
bylo platební příkaz zrušiti. Poněvadž byl zatím konkurs zrušen jen
stran Jaroslava H. a Vladimíra H., nehodí se žaloba proti žalovanému Bohuslavu H. vůbec k jednání, takže ji bylo nutno odmítnouti.
Co se týká žalovaných Dr. Jaroslava H. a Vladimíra H., u nichž
došlo mezitím k zmšení konkursu, bylo nařídíti o žalobě, pokud smě
řovala proti ním, rok k ústnímu jednání, jakmile rozsudek nabude právní
moci (§ 554 c. ř. s.). Platební příkaz bylo zrušiti také proto, že uplatněný nárok nebyl osvědčen způsobem předepsaným v § 548 c. ř. s. Žaloba se dovolává jen ověřeného výpistt z obchodních knih firmy F. M.
a obchodních knih žalující banky, za něž však nelze považovati pouhé
ověřené opisy příslušné části obchodnkh 'knih. Ustanovení § 548 c. ř. s.
předpisuje totiž osvědčení výše nároku v prvopíse soukromé listiny,
na níž jest podpis vydavi\telův ověřen. Za prvopis lze pokláda h jen obchodní knihy firmy F. M. (žalující strany), které však soudu předlo
ženy nebyly, nehledě k tomu, že obchodní knihy nelze vůbec pokládati
za soukromé listiny. Nemůže hýtí pochybnosti o tom, že veřejnými a
soukromými listinami uvedenými v § .548 c. ř. s. jsou listiny uvedené
co do průvodnosti v $l6 292 c. ř. s. až 294 c. ř. s., a že takovými listinami nejsou obchodní knihy, tomu nejlépe nasvMčuje zvláštní u,stanovení § 295 c. ř. s. o obchodních knihách, takže ani originální obchodní
'knihy firmy F. M. (žallující strany) nelze uznati za postačující osvěd
čení ve smysIu § 548 c. ř. s. O d vol a c í s o II cl potvrdil usnesení
prvého soudu, jímž žaloha proti Bohuslavu H-oví by-l a odmínuta a zmšil
rozsudek jeho stran žalovaných Dr. Jaroslava H. a Vladimíra H., uloživ
mu po pravomoci nové jednání a rDzhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
1

D ů vod y:
Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí Č. 12370 Sb. n. s. (též Č. 10558
Sb. n. s.) zásacdu, že řízení a námí,vkách proti platebnímu příkazu vydanému podle § 548 c. ř. s. neslouží k přezkumu otázky, zda jsou tu
formální :předpokl'ady ,pro jeho vydání, nýhrž zda platební příkaz Dbstojí hmotně. Se zásadou tDU jest tu souhlasiti s výhradou, že námitky
proti platebnímu příkazu podle § 552 c. ř. s. lze sice opříti i o nedostatek formálních předpokladů pro jeh0' vy-dání, avšak že pro nedostávající se formální předpoklady nelze platební příkaz zrušiti, ohstojí-Ii
zažalovaný nárok hmotně. Řízení zavedené o námitkách podle § 552,
odst. 3, c. ř. s. se v podstatě řídí všeobecnýmí předpísy a řízení soudním, jak zejména též vychází z § 554 c. ř. s., jenž ustanovuje: Jesmže
by nároku v žalolbé obsa,ženému, aby plactební příkaz hyl vydán, nemohlo býtí vyhověno, hodí-Iii se však žaloba k položení rokU' pro ústní
jednání před tímto soudem, budiž postupováno podle předpisů zákona;
není-Ii tomu tak, budíž žaloba odmítnuta, jelikož se nehodí k tomu, aby
řízení o ní bylo zavedeno. Z toho vYlplývá, že předpoklady pro vy--
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, . . platebního příkazu mají rozhodující význam právě jen pro jeho
(an,'. ní že však pro další řízení je podklacdem věcný obsah žalo,by., Je-oh

vyc "a , dle vy'sledku J'ednání o naml,t
' . k'aC h zaza
' I ovany.naro
' k ve'cn e du tu d lZ po
, .. ' . kd '
. h vy
d . jest ponechati platebm pnkaz ve sve mocl, 1 yz pro Je 0 ~~n~y~ebylo formálních předpok:~dů, kd~žto není:li zažalovaný nárok
, 'du'vodny' J'est ,platební pnkaz zrUSltl. Mozny nedostatek forvecne
'"
,....'
. ..
dk '
.málních předpokladů můze mlÍl vhv Jen na modlhkacl rozst~ , u, na pn~
klad v otázce útrat a pod. (§ 553 c. ř. s. slova: ."poku,d Jest 'platebm
říkaz zrušen«). Ať 'kladné, či záporné rozhodnutJ se mu.sl ~tatJ podle
p 553 c. ř. s. v podobě rozsud,ku. šlo by .len o to, zda:~ namltku ne~ostatku formálních předpokladu pro vydan~'pI~tebmho pnkaz~. lze rozhodnouti napřed samostatným ro~sud~e;n, Jl~Z. se, plat:bm, pnkaz z.:~~
šuje, a pak teprve pokračovati v Jednam ? namJtkach vec:;ych., :0 ~sak
není přípustné, poněvadž kromě koneč,neho.ro:sudkU. pnp~u'StJ zakon
'en částečný a mezitímní rozsu,dek, pro JeJlchz vydal1l vsak neJsou
Jsolněny zákonné předpoklady §§ 391, .39? c. ř. s. ysnese~ím pak po
vydání platebního p-říkazu nelze platebl1l pflik~zy zruSltl, ponevadz us~e~
sení lze vydati jen podle § 554 c. ř. s", odmltn;"h s~ navrh na vydam
platebního příkazu. Shora vzpomenutý nazor nem vyvracen a~, po,:kazem
na § 371 Č. 2 ex. ř. Stěžovatelé ,":yvozují z t~hoto ~sta~ovem, ze ,Za:?bCl
se dostává pří onom názoru n,eduvodnych vyhod tJm, ze pla.te~l1l pr;kaz
vydaný třeba i přehlédnutím soudu přes nedostatky formalmch, predpokladů pro jeho vydání je.st titule~ p:ozajišťovací exeku~l. Nez to~nu
tak není neboť nelze přehledno'llÍl, ze tJmto tJlulem se stava teprv~ Ílm,
když žalovaný podal námitky proti vydanému již platebni~u. phkazu,
což je jistě důvodné, poněvadž na základě předložený~h hstm a dle
nich soudem vydaného platebního příkazu' lze usuzov~h na ]l.st~u ,~ra.v
Elěpodobnost zažalované pohledávky a žalovaný ohroz~Je sv~m~ n~mlt
kam i tuto pohledávku; tehdy, kdyby n:,byl0 vyho,veno namlt~am a
byl ponedián platební příkaz ve své mOCI, mohl by zal obce utrpetJ ~a~
leko větší újmu, kdyby platební příkaz byl zru~e~ pouze P,ro for~alm
vady hez věcného řešení ŽJ'lobního nároku nezlr, zalovany, kdyz se
proti němu povolí zajišťovací exekuce. Rozhodnu-Íl Č. l27?! Sb; n. s;
se týká výjimečného případu a nehod'í' ,se na souz.:n~u' vec. r:uvodne
proto odvolací- soud zrušil rozsudek p-rvmho soudu, ]lmz byl zrusen,pl~
. tební příkaz dříve, nežli o zažalované pohledávce bylO rozhodnuto vecne.
čís.
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Příslušnost soudu a postup při vy-řízení opovědi přeloženi sídla
smyslu § 2 vlád. nař. č. 266/1938 Sb. z. a n.

Ve

(Rozh. ze dne 9. května 1939, R II 93/39.)
P r v Ý s o u d (krajský soud v Jihlavě) vyhověl žádos,ti navrhova:
telky »R. záložna, zapsané společenstvo s r. 0.« v Moravskem Krumlove
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o zápís změny sídla navrhovatelky z Moravského Krumlova do Ryb-

níků. Rek u r sní s o u d žádost odmítl. O ů vod y: Žádost o zápis
z.měny sídla lze podatí jen u soudu, jenž dosud vystupoval jako soud
h:emní, takž~ kr,ajský soud v J., jemuž žádost za změnu sídl" byla podana, byl mlstne k rozhodnutí o takové žádosti společenstva dosud

v. Je~o ,společenstev~ím,rej~tří~u nez.aps"ného, nepříslušný a ne~měl se
Jl ~ecne ~abyvalJ, nyb:z .mel JI .0dmltnoulJ, protože nemají tu významu
~m ?~dmInky pro pOUZllJ § 44 J. n. o postoupení jí příslušnému soudu,
Kdyz Jde o soud na území, Jež bylo přičleněno jinému státu, ani člá
nek J3 dohody č. 31/1939 Sb. l.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s příikazem aby
?y!o dále v příčině žádaných zápisů jednáno podle § 2 (2) vlád.' n"ř.
c. 266/1938 Sb. z. a n.
O Ů vod y:
Stížnost právem odpomje právnímu názoru '1ekursního soudu že

sou~d pr~é sto1i~:,e by'l n~příslušn~ 'k ':rozhodnu'tf o opovědi, žácl~jící

zmenu sldl,a stezovatel6na podlllku z Moravského Krumlova do nově
zvolené~o sí,dla v Ryb-níkách, nyní jsoucího v obvodu krajského soudu
v Jlhlave, a ze takovou .opověd' bylo lze podati jen u soudu, který dosud
vy~tupoval Jako so~d hremní,. to jest .v ~o;lliZ~,,"ém~řípadě bývalý krajsky soud ve ZnoJme. Rekursnl soud SI zreJme neuvedomi! dosah a účel
vládníh'o. naříz.en! č. ~66/1938 Sb. z. a n., dle něhož v § 1 si mohou
meZ! Jlnyml v~delkova a hospodářská společenstva, k nimž patří i rekurenlka, z~olIlJ .za sídlo jen místo, kde jest "nebo bude jejich ústřední
n~?o. hlavm ,~pra~a, ~ebo k~; Jes~ nebo bude jejich podnik nebo pře
vazna Jeho ,cast, pkoz I dalslho preclplsu § 2 téhož nařízení o postupu
a po~mínkách v. pří6~~ op?vědi této z;měny sídla. Dle těchto předpisů
nes,mel dov?la~y reJ~tnkovy soud odmllnouti opověd' pro místní nepří
sl'llsnost, nybrz masll Q. ní zahájí-U příslušné Nzení, mohli ovšem ihned
naří~~t.i )ejí ,doplnění co ~o předložení usnesení valné hromady
v pncme zmeny sta~ov ,dr.uz~tva, o znění firmy, nového sídla jejího
(~ 23 a) stanov), nez nClml-1I tak v dodatkl1 usnesení ze dne 31. prosm::e 193<8 a nevyhověl~-li stěžovatelka tomu, a před>ložila-li o tom pří
slus~y ~protok~l o valne hromadě ze dne 29. ledna 1939, byla věc dodatecne doplnena s hl,edlska § 1 uvedeného nařízení. POdmfnkou účin
n?st!. ~~pisu ,prvého soudu není vyznačení zápisu u rejstříkového soudu
~nveJslho ~§. 2 (3) ~éhož. nařízení). ~ejstříkový soud si byl vědom
učelu o,povedl a nutneho zakroku ve veo a vzhledem k tomu· věděl Co
~.še j; j'otřehí zap,sati do společenstevního rejstříku ve smyslu § 8' nanzem"c. 71/1873 r. z., a?~ bylo do~aženo účelu žádané opovědi, a rekurs'nl so~,d nedomysl!v ucelu oP.ov,edl a mlmořádný'ch poměrů, neprávemo mluv! v napad~n:,!-" usneseill, ze »provedený zápis nemá podkladl.!
v puvodill neho Jlne zadostI«. Poněvadž pak stěžovatelka předložila ve
smyslu § 2 (1) uvedeného nařízení potvrzení zemského úřadu; ja'kož
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. d datečně doklad o tom, že valná hromada se usnesla na změně stanov,
s hlediska vlád. ~ař. č. 266/1 93~. ~b. z. a n. ,závady, aby dovolaný rejstříkový soud žadostI rekurentcme nevyhoveI.

~e~ylo

čis.

17295.

Nepřič! se jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu zákona
právní názor ?ižšíCh sbou~ů, Zb'e opov~~' 0é ~ápis, výmazu prolrury jest
podati principalem oso ne ne o v overen ,onne.
K opovědi o udělení nebo zrušeni prokury jest ~ akcio~é spol~no~ti
povolán orgán jenž podle stanov nebo pOdle zakona Jest opravnen
akciovOU spoleČnost zastupovati; opověd' nemusf býti však po~p~na
všemi členy tohoto orgánu, připouštějí-Ii stanovy znamenám fumy
pouze některými jeho členy.

(Rozh. ze dne 9. května 1939, R II 94/39.)
Niž 'š í s o u d y zamítly návrh Hrmy Č. K.O., akciová sp?lečnost,
obočka v B. o výmaz prokmy Or. Ja,na R., r ekur s n I soud
~ těohto d ů v ~ cl ů: Podl~ čl. 45 obchod. zák. má zánik pmkury o!"lásiti k zápisu do obchodního rejstříku principál stejným způsobem Ja~o
udělení prokury, tudíž osobně nebo v ověřené formě. Z tO?O ply!,e:.ze
rejstříkový soucl můž~ zá~i,s ~ániku pr.okury do obClhodm.h'o reJstr~~u
povoliti jen na osobnl ohlasem pnncl'pala nebo na jeho plsemnou zadost v ověřené formě. Podle st"nov navrhovatelky uděluj.e. pro~ur~
správní rada (§ 18), takže i ona jest .opr~vněna.pr?k.uru odmtl. Spravm
,ada zastává ,při "kciové sp01ečnosh mlsto pnnclpa1a a je proto Jen
ona resp. orgán oprávněný ji zastupo'vaH oprávně~a uděleni prok.ury
a její záník do obchodního rejstříku .ohlásiti. Předpl~l o ,tom, kdo je~t
oprávněn navrhovatelku znamenatI, JSou v tomto pnpade nero~hodn~,
proto'že pro ohlášení, udělení nebo zániku prokury. do ob?hodlllh~~ relstříku platí zvláštní přeQpis. Prvý soud proto pravem navrh ~tezo~a:
telčin pro tentokráte zamítl" když stěžovatelka odepřela dOlplmtJ podam
ověřenými podpisy dvou členů správní rady.
Ne j v y Š š í s o'u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Ů

vod y:

Požadavek nižšÍlCh soúdů, aby opověd' o z~pis výmazu prok~ry ?yla
podána principálem osobně nebo. v ov.Hené f?rm~.' nepř!~í se Jasnemu
a nepochybnému znění nebo smyslu z",kona, Jehoz na pnpad bylo použito (čl. 45 obch. zák., čL V. zák. Č. 251/1934 a čL I. zák. č. 31~/!9~.6
Sb. z. a n.). V souzeném přípa~ě jde o akciov,~u spo1eč~ost, ]eJ~z J'e:,lným zástupcem po zákonu je predstavenstvo Cll! spravili rada, )ako~to
nutný orgán výkonný pro správu a vedení ohohodu s neobmezltelnym
Civilní rozhodnuti XXI.
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oprávnelHm k zastupování na venek (čl. 231, odst. 2, obchod. zák.).
Opověď o udělení neho zrušení prokury jest právem a zároveň povinností jedině to hot o orgánu, stejně jako v případech firmy. kupce
jednotlivce nebo veřejné ohchodní společnosti náleží tato povinnost
principálu (čl. 45 obch. zák.). Stejně povinnost opověděti zápis členů
představenstva i jich výmaz stihá u akciové společnosti představenstvo
(čl. 228 obch. zák.) , jak uznává í nauka (viz Staub-Pisko: Komentář
k čl. 233, 228, § 2,234, §§ 17, 18), a může se této povinnosti zhostiti
jen představenstvo jako zákonný zástupce akciové společnosti, nikoliv
tedy prokuristé jakožto její zmocněnci, třebas mW rozsáhlou plnou moc
ve smyslu čl. 42 obch. záJk. Všichni členové představenstva nemusí takovou opověd' ovšem spolupodepsati, jestliže stanovy připowštějí v tomto
směru ulehčeni předpisy o kolektivním znamenání firmy pouze dvěma
členy správní rady, jak jest tomu v daném případě.

čís.
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Je-Ii částka, která tvoři základnu pro výpočet náhrady již má dráha
zaplatiti, vyjádřena v cizi měně,' je dráha povinna tuto n'áhradu zaplatiti podle kursu bankovek, niko1ipodle devísového kursu cizí měny.

(Rozh. ze dne 10.

května

1939, Rv I 3124/38.)

žalovaný stát, jenž uzna·1 v reklamačním řízení svoji povinnost k ná-.
škody, způsobené na zásilkách cukru dešťovou vodou při dopravě
po železnici, škodu, určenou v dZÍ měně, uhradH podle kmsu bankovek.
Žalují.ci p~jišťovna tvrdí~, že, žalova'?,ý mH při uhražení škody použíti
kursu dev!'s a vypllalIlI! zalullcl namlsto, 5.105 K 25 h ohnos 9.684 K
75 h, domáhá se této kwrsovní dHeren<:e v částce 4.5,79 K 50 h, neboť
k tomu, aby proplatila škodu, která vznikla, musila si zakoupiti potřebný počet marek u Národní banky československé a pla,tiJa tyto
markyk,u-rsem devi,s podle výpočtu Národní banky. N i, ž š í s o II d Y
zamítly zalobu, o d vol a c í s o u d z těchrto d ů vod ů: Mezi stranami
byla v podsta'!ě sporná pouze ta otávka, zda náhrada škody, ke které
byla žalovaná strana uznána povinnou, má se počítati a platiti podle
kursu devI's, anebo podIe kursu bankovek. Soud prvé stoHce dospěl
'~prá~nímu,názoru, že v,dan~m pIípadě jest použíti ustanovení § 4 čl. 91
zel. prepr. r. a proto VlIlI zretel ke kursu bankovek, neboť pouze tento
kur~v!jad!u~e v~ájemný poměr zákon~Ý'ch plat!del dvou ~ůznýcb států,
z mchz kazdy ma svou samostatnou menu. ProlI tomuto nahledu prvého
soudu namítá žalobkyně, že náhradoll škody placenou podle kursu ban_kovek není jí uhražena celá vzniklá škoda, neboť cizí měnu, t. j. marky
hradě
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'1- . akoupiti u Národní banky čsl., která jí počítala kurs devís,
ml;sll d SI .z strana J' e proto povinna zaplatiti jí škodu rovněž podle kursu
a .
za ovana
,
I'
'kl' 'k d Soud'
'
boť pouze tak jí bude uhrazena ce a VZlll a s o a.
' od de{ls,. ~Jíli názor prvého soudu, že v daném případě jest žalovaná strana
vO ~CI k zaplacení náhrady škody vypočítané podle kursu ban~ovek
po, Iknnla podle km Sll devis. V úvahu tll' přichází ustanovení § 4 cl. 91
a 11l 'I
o IV
,
.
' ' ' t t' .. lky
ř podle něhož J' est draha pov1l1na propocl a I cas
,
,.
. 'd'
' sko
s1 ze,p'repr . .
Č.,~i
tvotí základnu pro výpočet náhrady a jež nejsou vYJ" re~y v:~ :
J'I
ske' měně podle kursu a místa náhrady, tedy v danem pnpade
so
en
,
.
'd"
t
' 'I 29
11 v
kurrsu
říšské marky. Toto ustanovenI OdpOVl a I us :,nove~1 c. ,
~c Ž. a je vlastně prQvede~it;J předp,lsu p~at~cího ~e ~sech tech.. statech které přistoupily k mezmarodl11 umluve zelezmč~l, a !ed~ I pro
stáť československý a Hši Německou. jde o ust~nov~~1 speclelm, kt~".é
nemůže býti vyloučen" všeobecnými zwkonyč tyk~JlCI. se, ochra~y c~l~
měn "oběhu platidel ve všech oborech ~hcanskeho I ?bchodmho, Zl
vot/ a nemůže proto ani býti vyloučeno vseob:~nyml p:re?p,lsy obcan~
ského a "bchodniho zákona. Obě strany <pf! sJednav~l11 d?praVDl
smlouvy musily si býtí "edomy !~,Iatnosh t?hoto sp,eClel~lho predplsu
a musily si· proto býti i vědomy nSlka, ldere pro o,~e, z vrk~adu toho!o
ustanovení vyplývá. Toto risiko u o~~olate!ky spOSI~a prave v tO,m, ze
si musilla býti vědoma, že náhrada pnpadne vzmkle skody, bude .Jl hrazena ve smyslu § 4 čl. 91 žell. přepr. ř. pO,dle kU'f~u, a ml~ta nahrady,
tedy podle kursu hankovek, takže případny nahodl~y rozdl.l !"ezl kursem devis a kursem bankovek si! musí hraditi ze sveho, s,teJne ta~ l~k~
druhá strana, t.. j. dráha musila si býti vědoma, že ze sveho muSI n'es~
i ztrátu vznikající z přechodného výkyvu 'kursu ba,nkovek. žalob~kyn~
musila si tedy býti vědoma, že jí nehude rpřipadne hrazena ves~era
škoda zejména ne ona š,koda, která ji vznikne z r?zdHu kursu devls a
'banko~ek. S tím souvisi úzce i další otázka, zda skocla z toh?to ro.zdílu vyplývajíd jest vů!bec škodo~, k její,ž n~hradě Jest žalovan,a stra~a
povinna. A tu již soud prvé stolIce spravne poukazal na to, ze podle
názorů v teori,i, i judikatuře (rozh. Č. 1 \2<0 a 1535 Sb. n. s.). nel~e do
odškodného započítávati tak zvané vzdálenější výdaje, t. J. vylohy,
které p.řimo nevznikly z přepravy zboží, nýhrž JSOU pouze ~, p~~rpravo~
ve vzdálené souvislosti. Za takové vzdálené vylohy ~e paClta]!, na pr.
výlohy na pojištění zboží proti zvláštnl,mu! ,ne~ezpečI,. :a kt~re d~aha
neručí. Stejně tak jest za takovéto vzdalene vylohy, Jez rnem povmlJa
dráha odškodniti, p"važo,vati i výlohy spojené s opatřením devis a tedy
i rozdíl mezi kursem devi'S a kur.sem hankovek. Tyto vylohy nelze pokládati za výlohy přímo z dopra'vy vzešlé, neb?ť jejich .pr,amene,t;J a
důvodem není sama přeprava, nýbrž skutečnostI docela ]lne, spoclvající ve všeobecných zákonných předpisech, vydaných na ochranul čsl.
měny a oběhu zákonných platidel.
.
'
o
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl, dovolá~í. neshledav z,~konneho duvodu, aby rozsudek odvolacího soudu zmeml nebo zrusll (§ 510 III.

J.

c.

ř.

s.).
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Jest na, r~ojmím, uplatň.ují~ p~oti hla~nímu dlužníku nárok podle
§ 1365 obc. zak., aby prokazal, ze Jest oduvodněná obava že dlužník'
n~bude s to dluh zaplatiti. Pouhé osvědčení platební neschopnosti dlužnlkovy (§ 69 konk. ř.) tu nestačí.
(Rozh. ze dne 12. května 1939, Rv I 2419/38.)
, Žalobce převzal za žalovanou stranu rukojemství u Ohčanské zálozny v K;~a 30.0~O K. ráž, po.hledávku žalovanémU' neprominula. Žalobce t~rdl, ze ?d pr:~~elI. receneho zácvazku stal se žalovaný neschopný
pohledavky sv~ch ventelu. z"plalIlI. TatO' jeho neschopnost je zvláMě
patrna z toho, ze nezaplalIl am nepatrné pohledávky 324 K a 1.273 K
~O h a ;n'u,slly byh. proh ?ěmu exekučně vymáhány. Nemovitý majetek
zalova!lle~o ~ Dolm K. ma hodnotu asi 300.000 K, nehledě ke knihovnfI?u. zah~ell! 150.0?O K. ~pfraje žalobJ] o předpis § 1365 obč. zák. dom~?a~e z.~:o?c.e ;,yroku, ze ža]iovaný je~t povinen poskytnouti mu při
merene zajlstenl, ze zaplatí svuj dluh 30.000 K li' Občanské zál '
K
N
d' I
ozn y v .
, z S. I S o U • Y za obu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d uvod u: Důk~zem, že jest tu odůvodněná obava, že dlužník nehude s to
d:uh zaplahlI, . povinen jest žalohce, který se domáhá zajištění toho
pred splatnost, dluhu (§ 1417 ohč. záck.). Dukazu takového však ža:obce n~podal., Nehledě k tomu, že věřitelka Občanská záložna v K.
zalovaneho ,dlmní'ka o zaplacení zmíněného· dluhu· dosud neupomenula
a"fil proh ~emu nenastoupila, nýbrž, jak zjištěno, ponechává úvěr m~
,?oskytn~ty v khdu~ nelze .dlužníkovu neschopnost k placení vyvozovati
jedn?d~~e z toho, ze proh ném", se vede několik exekUCí pro poměrně
mens!" ~astky n~b? d?k?nce několik sporů se žalohcem, dosud nerozhodn:,tl:'c~, kdyz zalujícl s.trana uvedla a prokázala pouze okolnosti jež
nas,:edcuJl" p.okud ex~k.uc! se týč.e, nejspíše neurovnalosti a .nepřehled
no~h fI~an~nlch pomem zalovaneho, mkolI nezhytně jeho platehní neZPU~Obllosh a .0 sobě také vá'žno" obavu, že dlužník se stane k placem neschopnym, ~ostatečně neodůvodňují. Nezpůsobilost (neschopn?st) .plahtl rozuml se nejen ve smyslu materielně právnim v případě
pre~luzenosh a nedostatku platebních prostředků vůbec, nýbrž i v ří
pade Imolvence ve smyslu § 1 konk. ř. a § 1 vyrov ř t '
Pd'
d t tk
h t .
. ., . j. v pnpa e
ne '?s a II poo ,ovych platebníoh prostředků. Okolností, které ho tak,o~emu stavu " zalo~an~ho nasvědčovaly nebo aspoň činily duv!ctnou
oba.vu,. že stav takovy u zalovaného bezprostředně nastává, žalobce ani
netvrd,: all! nepro~azal, ba ani nepřednesl konkretnich skutečnost"
ohledne. akh,v, ~ pasIv žalovaného a jich vzájemného poměru.
'
N e J v y s S I S o u d nevyhov.ěl dovolání.
Dů vody:
. .Jest přis~ě~č~ti práv,~ímu názoruodvo'lacího soudu, že jest na rukojmlm, uplatnujlclm protI hlavnímu dlužníku n«rok podle § 1365 obě.
ov

Vo

vo.

zák. aby prokázal, že jest tu odúvodněná obava, že dlužni k nebude
s to' dluh zaplatiti. Ustanovení § 69 konk. řádu, podle něhož stači
k opodstatněni návrhu věřitele na prohlášení konkursu pouhé osvědčení
věří tele, že má konkursní pohledávku a že dlužník není s to, a;by plnil,
jes< předpisem, upravujicím specielní právo věřitelovo, a n,elze z něho
dovozovati, že by i při uplatnění náifoku fUlkojmího proti hlavnímu
dlužníku na zaji'štění podle § 1365 obč. zák. sta610 pouhé osvědčení
platební neschopnosti dlužníkovy. Doslov § 1365 obč. zák. pro to nesvědČí. Že se v souzené věci nepodařilo žalobci ,prokázati, že jest dů
vodná obava, že dlužník n,ebude s to platiti, dolíčil správně již odvolací soud, pročež se dovol'atel odkazuje k příslušným důvodům napadeného rozsudku, jež nebyly vyvráceny vývody dovolání. Ostatně to,
co bylo zjištěno o platebnkh schopnostech žalovaného, nestačilo by
ani k osvědčení shora uvedené obavy.
čís.

17298.

Zavázalo-Ii se stavební družstvo postaviti stavebníku domek za
cenu, která se skládá z ceny, za kterou byl získán pozemek, z nákladu
stavebních a z dalších výlOh družstva (kolkU, komis~ právnické výlohy,
zaknihování), při ČEll11Ž všechny tyto položky měly býti účtovány pocl1e
Skutečností, není stavebník povinen zaplaUti za domek, postavený pOdle
schváleného plánu, jeho obecnou hodnotu, nýbrž to, co družstvo na jeho
stavbu skutečně vynaložilo, leč ~y šlo o náklady zřejmě přemrštěné
a družstvem přeplacené.
Lze však při tom přihlížeti i k vadám postaveného domku a k pra, cítt1i, které nebyly provedeny, ač provedeny býti měly, a není třebaJ, aby
stavebník zaplatil nejprve plnou "cenu a pak teprve Se na družstvu domáhal odstranění vad a nedodělkU.
(Rozh. ze dne 12.

května

1939, Rv I 3099/38.)

Podlé úmluvy ze dne 25. října 1926 zavázalo se žalované družstvo,
že postaví žalobci na části své parcely č. p. 333/88 v J. domek, který
bude po splnění závazků žalobcem převzatých převeden knihovně do
vlastnictví žalobcova. Trhová cena měla se sklácdati z ceny, za kterou
byl zi·skán pozemek, z nákladů stavebnkh, jakož i z dalších výloh
družstva, jako kolku, komisí, právni'ckýoh výloh, zaknihování a podobn.ě, všech těchto položek zaúčtovanýoh družstvem podle skuteč
nosti. Žalobce t",rdí, že všechny podmínky splnil a trhovou cenu dokonce přeplatil, a domáhá se žalobou, alby mu žalované družstvo domek,
který je již postaven, odevzd"lo do knihovního vlastnictví. Žalované
družstvo namilá, že žalobce nez~platil ještě vše, co zap-latiti. měl, takže
žalobě nelze zatím vyhověti. N iž š í s o u d y žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
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D ů vod y:
Odvolací soud zaujal stanovisko, že rozhoduje ne skutečná hodnota
domku, nýbrž jaké náklady žalované družstvo skutečně učinilo, kdežto
dovolatel dovozuje, že rozhodnou, je jedině skutečná hodnota domku.
Úplnou pravdu v té příčině nemá ani dovolatel ani odvolací soud. Dovolatcli nelze přisvědčiti, že by nerozhodovaly skutečné výlohy, které
družstvo na stavbu onoho domku vynaložilo, nýbrž skutečná hodnota
domku, neboť v ujednání ze dne 25. října 1926 jest uvedeno, že mu
družstvo zaúčtuje všecky náklady a výlohy podle skutečnosti, tedy tak,
jak je S3}mo mělo. Je tedy zásadním základem pro ustanovení trhové
ceny a všeho, co má žalobce za onen domek zaplauti, to, co družstvo
samo na domek ten vydalo, tedy za pozemek, staviteli a všechny ostatní
náklady, které dr.užstvu skutečně vzešly. Tyto výlohy družstva nelze
stanoviti posudkem znaleckým, nýbrž skutečným vydáním, které se
může lišiti od posudku znalcova co dQ přiměřenosti. Vždyť stavitelé
nejsou stejně dra,zl a rovněž ostatní náklady mohou býti co do výše
různé. Mezi s!ranami nebylo přece ujednáno, že žalobce zaplatí družstvu
za domek, až bude vystavěn, jeho obecnou' hodnotu, která by se určila
znaleckým odhadem. Nelze však také přisvědčiti názoru odvolaciho
soudu, že by se ~nesmělo přihJ,ížeti k vadám postaveného domku, dokonce ani k pracím, které nebyly provedeny, ač provedeny býti měly,
že by to nemohlo býti dtlVodem ke sníženi trhové ceny a že by žalohce
musel plnou cenu z"platiti a pak teprve se na družstvu domáhati odstraněni vad a nedodělků. Správné st"novisko je to, že žalobce měl žalovanému družstvu za domek, bude-li řádně a přesně podle schváleného
plánu postaven, zaplatiti to, co d~užg,tvo na jeho sta,vbu skutečně vynaložilo, leč by šlo o náklady zřejmě přemrštěné a dmžstvem přepla
cené, což VŠ8Jk žalobcem tvrzeno neb.l'lo. Soudním znalcem stavitelem
bylo vysloveno a prvním soudem zjištěno, že domek je dobře stavěný,
suchý a zdravý a že je postaven přesně podIe schváleného plánu, jedině
že dře;oěná hlavní římsa měla hýti zděná a že schází střechový vikýř
do ulice, kteréžto nedostatky ocenil znalec na 800 K. Podle výpisu
z účetní knihy žalovaného dru:žstva, na nějž oha nižší soudy poukazuji,
činily veškeré výlohy žalovaného družstva spojené se stavbou čekatel
ského domku žalobcova ke dn,; 31. prosince 1929 celkem 52.044 K
18 h, ke dni 31. prosince 1930' !pak 52.431 K 68 h, kteroužto částku
žalované družstvo ve svém přípravném spise ze dne 5. května 1938
uvedlo částkou 51.322 K 20 h, z níž nutno vycházeti. Po srážce shora
uvede~ýc~ 800 K v přič.ině římsy a vikýře zbýv~ 50.522 K 20 h. Zjištěno
bylo, ze zalobce hotove z"platd 20.200 K a prevzal hy knihovních zápůJček v částce 22.399 K 08 h, což činí celkem 42.599 K 0'8 h, t"kže
měl ještě zaplatiti 7.923 K 12 h. Ježto tedy ·žalobce nesplnil úplně podmínky smlouvy ze dne 25. října 1926, není jeho žaloba oprávněna.

Ustanovení stavebního řádu pro Prahu o šířce schodi'l (§ 70, odst. 5)
platí jen pro schOdy hlavni. Pro vedlejší schody platí jen tehdy, používá-Ii se jich v hořejších patrech jako schodů hlavních.
(Rozh. ze dne 12.

května

1939, Rv I 442/39.)

Zalobce domáhá se na žaIovaném náhrady škody, kterou utrpěl pádem na schodišti, jež nevyhovovalo co do rozměru § 70 stav. řádu pro
Prahu. Za tuto škodu rud žalovaný podle § 1311 obč. zák. jako vlastník, stavebník a projektant stavby, v ní,ž k nehodě došlo. Niž š í
s o u d y uznaly žalobou uplatňovaný nárok důvodem po právu jednou
polovinou.
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
DOvody:
Odvolaci soud potvrdi:l mezitímní rozsudek prvého soudu, jímž byl
žalobuí nárok co dG důvodu uznán po právu jednou polovuci, a to
v úvaze, že schody, na nichž žalobce up "dl, nemají rozměrů předepsa
ných stavebním řádem a že žalovaný podle § 1311 obč. zák. pro porušení onoho předpisu ručí za následky úrazu. Odvo1ací soud dospěl podle
opraveného posudku znalce z oboru stavitelského, jehož výslech opakoval, k přesvědčení, že dotčené schodíMě není sice nebezpečné, ale
nepohodlné, nepraktické a při vřetenu neschúdné. Právem vytýká žalovaný odvolacímu soudu právní mylnost jeho názoru, že předpisy sta'vebního řádu pro Prahu o rozměrech schodůplaU též pro schGdiště
vedlejší. .uvedený stavební řád nařizuje v § 70, že i vedlejší schody
mají míti šířku 1.10,111, to však jen tehdy, :používá-li se takových vedlejších schodů v obou hořejšíoh patrech co schodů hlavních. Jinak
však vztahují se předpisy stavebního řádu pm Prahu o rozměrech
schodO jen na schody hlavní, neboť v odstavci 5 § 70 je výslovně uvedeno, že předpisy o nejmenších rozměrech schodů platí »při hlavním
schodišti« a předposlední odstavec uvedeného § zní doslovně takto:
»ustanovení tato neplatí v příčině vedlejších schodO, zřízených ke spojení
jednotlivých mistností, k nimž přístup jest možný též po schodech hlavních.« Nižší soudy v souhlase s posudkem znalce pokládají schodiště,
na němž utrpěl žalobce úraz, za schodi'ště vedlejší, a tento právní úsudek Fž nebyl v dovolacím řízení n~paden. Nejde tu však o schody
v obou hořejších patrech, pročež se na ně nevztahuje předpis § 70
staveb. řádu o šířce 1.10 m, ani ostatní předpisy § 70 staveb. řádu
o rozměrech schodů. Podle opraveného znalcova posudku, k němuž se·
připojil Odvolací soud a proti němuž žalobce nic nenamítá, pročež ani
dovolací soud nemá ,příčiny, "by jej nepokládal za správný, nebylo
možno zvýšiti bezpečnost schodiště kobercem, ani není závadou, že
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schody jsou mramoro·vé, a schody samy o sobě nejsou ani nebezpečné,
nýbrž pouze nepohodlné a nepraktické a toliko při vřetenu neschůdné.
Nebyl tedy žalovaným porušen výslovný předpis stavebního řádu, kte,rý
byl vydán k ochraně chodců, jak míní odvolací soud, a nelze vůbe"c
spatřovati nějaké zavinění žalovaného v tom, že ono vedlejší schodiště
bylo zřízeno tďk, jak to zjistilly nižší soudy, zejména když přece nutno
předpokládatí, že žádný rozumný člověk nebude vystupovati nebo sestupovati po točitých schodech právě u vřetenu. Nelze tedy óniti žalovaného odpovědným zaná,sledky žalobcova úrazu, ježto mu nebylo
prokázáno zavinění (§§ 1295, 1296, 1311 obč. zák.).
čís.
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Právo spoluvlastníka žádati za zrušení spoluvlastniotví je bezpOdpotud, že se nevyhledává, aby spoluvlastník prokazoval svůj
zájem na zrušení spoluvlastnictví.
Z případného nedostatku zájmu žalobce na zrušení spoluvlastnictví
nelze ještě. usuzovati, že by se d®1áhal zrušení spoluvlastnictví
v úmyslu způsobiti žalovanému spoluvlastníku škodu.
mínečné

(Rozh. ze dne 12.

května

1939, Rv II 104/39.)

Proci žalobě na zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti namítla žalovaná mimo jiné též, že žaloba je podána v nevčas a v neprospěch
žalované, protože na nemovitostech jest vloženo právo požívací ve
prospěch žalobců, kteří mohou Ihýti ještě dlouhá léta živi takže je v~
loučeno, že by se někdo o takovou nemovitost, kteroU! 'nemůže hned
užívati, zajímal a ji kupoval. Také za současné hospodářské hise
klesly ceny nemovitostí, mezi, lidmi není peněz, takže by nemovitosti
nikdo nekupoval Niž š í' s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j vy š ší s o u d nevyhověl dovolání.
D
"

ů

vod y:

P~edpis.§ ~30 obč. zák .. ust,an~vuje, ~e spolu:"lastník může zpravidla

z~clah

I'zrusem spoluvJastmctvl, mkoh vsak nevcas nebo na újmu ostatmch. Toto právo spoluvlastníkovo jest bezpodmínečné v tom směru že
se nevyhledává, ďby spoluvlastník prokazoval svůj zájem na zruŠení
spnluvlastnictví (srov. Klang, Komentar II/I, str. 866, Rouček-Sedláček,
Komen,tář III, str. 605). Z připadného nedostatku zájmu žalobclI na
zru'šení spoluvlastnictví' nelze ještě usuzovati, že hy se domáhali zrušení
spoluvlastnictví v úmyslu, aby žalované způ,sobi-li škodu. Ostatně šikanosní jednání žalobců mohlo by býti jen právním důvodem k náhradě
případné škody (srov. č. 12349 Sb. n. s.), nelze je však namítati' proti
výkonu práva, zákonem žalobcům propůjčeného. Ve svém právu do-

. h ti se zrušeni spoluvlastnictvi jest spoluvlastník omezen z:tkonem;
ma a tom směru že se nemůže domáhati zrušeni spoluvlastOlctvl
'
'k o d'uvo d··I·"
l en , v
Ol'Jlz v
ve'
nevcas ne.bo na úl'mu ostatnich. Dovolaci soud vsa v
.
n
zr·uls
ovadm
U'snesenÍ
ze
dne
7.
dubna
1938,
ze
v
SQuzene
veCl
sveJ
. .
.
'"
,
•
nebrflni nároku žal?bců. na. zmš~?:í spoluvl~~tnI~tVl. anI pOZ:V~~1 pra~~
. o ci na nemovItostI ani' nynelsl hospodarska knse, kterymlzto kon
vazn u námitkami se bránila za'lovana
,
, pro t"I za lobnImu
'
' k u s hle nam
kretními
diska právě uvedeného.
I

'

v
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Má-li samostatně převzatý závazek nezletilcův být~ uznán ~a ~~~t~ý
dle § .246 obč. zák. musí býti úměrný kapitalisovane hodnote prt]mu,
?~ může nezletilec oČekávati v dohledné době. Neplatná je úmluv~,
kterou se nezletilec zavázal bez spolupůsobeni svého zákonnéh~
stupce zaplatiti odměnu tOlll!lt, kdo mu opa~ří. z~městnáni, jestliže s~1be~
mzda z tohoto zaměstnání mohla mu. vy~estt ]~ t~lik, a~y ~hradtl nelu.utnějŠí životní potřeby a nemohl-Ii z m splmh prevzaty zavazek.

za:

(Rozh. ze dne 15. května 1939, Rv II 572/38.)
Srov. rozh. č. 9'794, 12643 ·Sb. n. s.
žalovaný (nezletHý) zavázal se bez spolupůSO'~,eni svého ,z~konn~ho
zástupce Jitrmile P., že jí z,:platíl 2.?00 K" z~op~tn-h mu s,t.itle zam~~t:
nání. Tvrdě, že JarmHa P. zalovanemu stale mlsto ~aopatnla, clomah~
se žalobce jako postupník Jarmily P-ové, na žalova!,em 2.500 ~. P r v y
~ o. u d uznal podle žaloby. O d vol a c I s o u d zalobu zamltl.
Ne j v.y š š i s ou cl nevyhověl dovolilní.

D

ův

o cl y:

Dovoláni brojí jenom proti názoru odvola·cího soudu, že žalovaný,
jsa nezletHý, nemohl se pl.atně zavázati bez s,:o:ení svého· zákonného
zástupce. Tvrdí, že žalovaný, třebas byl nezletIlym, :mohl se v s~uze
ném připitdě i, bez spolupůsobení svého zákonn~ho, zas.t~pce platne zavázati, že z"'plati Ja'rmi·le P. 2.500 K za zaopatr,,",:1 stitleh,o mlsta '" :~
pmto,že z"'placení této ,částky by se stalo z pen~ez, ktere. ,Sl svou pll.
vydělá. Jest ovšem správné, Že podle §, 246 ~bč .. Z<lk. s~~uze n;zleh::c
i bez při.volení poručnikova samostatne zavazatI k sluzba~. a ze muze
svobodně nakládati a se zitva.zovati »tím, čeho takto nebo JInak nabude
svou pílí«. Jde tu však o výjimečné ustanovení o osobách, ~tojicí~h pod
zvláštní ochranou zákon,,(§ 21 obč. zák.) a proto lze toto zďko~ne usta~
novení v.ztahovati jenom na takové případy, 'kdy ~ budo~cnoSŤl splatn~
závazek nezletikův ie přiměřený příjmi'um, které SI' nezletJ.lec sv~u pr~cI
vydobude. Má-li tedy s<lmostatně převzatý závďzek nezlelIlcuv bylI

17302 -
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uznán za platný .podle § 246 obč. zák I . ' b' "
, "
. .
mLlže nezletilec
nos tI "'Icdnam, JImz se nezletilec zavazuje ke značn'
o e.
p atle:kosáhlým povi.nnostem, jest však vždy třeba S'POI!p'O; a bne~on:ěrně ~azastupce (§§ 152 246 až 248 o'bc' Z3J'k)
V souzeném
uso pří
enl zakonneho
•.
d"
, t
~a Jehoz opa,třeni slibi!! nezlet'lý žalovaný odměnu ,hl pa·e m~~ o:
Jenom 400 K měsičně, tedy částku z níž mll" o ,mo ? m.u vynasetI
životních potřeb nemohlo zbýti to'lik ab'
Phl uhla~~m ,nelnutnějších
na sebe -"zal. Dále žalovaný zastával tot~ ~~sto j~~lll:~ z~v~zek, ,který
zedby
)iné
nebylo ani
, o o uvo II nem JE;ho zavazek platný podle § 246 obč. zák.
.
-

hodn~~ě pří!n:ů,..ie~
•

oČe~~:~ti ~tJd~~Ie:~:é k:p~~al~ov~né

,,"

hO:by~.o

!

m~1

výdělečné zaměstnání,
čís.
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,Klien,t .má, nárok na náhradu škody proti svému právnímu zás

k;'~. zavmd, ze hyl proti němu vynesen odsuzující rozsudek pro ;:~~
~koda y":.~ikla ji~

o

vykonatelnosti odsuzujícího rozsudkUi.

vino~:O~I~~::tj~\~:s::~~tr~d:~::U:í,Pj:í~~:~~~titi
(Rozh, ze dne 16.

května

stranu po-

19.39, R I 276/39,)

, , žalobkyně tvrdí, že zaviněnim jejíhO' právniho zástupce kte'
K roku nedostavIl, byl proti ní vynesen rozsudek
ro zm 'k" , ,ry ,se
?yla uznána povinnou zaplatiti Josefu B 4686 KPD
'he~ am, kterym
zalovaném D Ot k ,M
,"
.,
. oma a se proto na
~-ovi uveden~u č:st~~~ po'ku~b~/;ýier~~t!~k~,O~i~~~S~ z;plati:ti Jo~efu
zalobu zamítl. O d vol a c í s o u d v hradiv s;ého . r v y, s o,u~·
rn,0c, uložil prvému soudu nové
a
/:av?1
Predpokladem
nároku jest
d u.
a t .
poškozeného (srov, Sb. n. s. 12553 ,
dal1l'm rozsudku' však žalujfcí
škoda
), b . ym vyrozs, udek s«motný maJ'etek žaluJ' icí strany J'e's'tZe?USO
?ebyla,
ko'
C'
. k
nepos I uJe Ta
ve, P?S, Ize,lll male!, u žalující strany může však nastati, při ex k" , vymah <ťnl pnsouzeneho nároku, Prvý soud sice v rozsudku e , U~l11!l1
podle tvrzení žalující strany hyla proti ní vedena jen b
'I
ze
kU5e. T?m~ však odporuje obsah spisů, podle něhož ž~~~k~ ~t nanaex.~:
v za,lobe prednesla, že Josef B. svůj nárok z rozsudku na nI' eraek y~
vymáhá
p"
, vysechu
'I
, žx
"
, a také
'
fl svem
jwko strana uvedla
k 'ucne
J
0sefu B. povolené bylo jí zabaveno 5 q . ečmene Z ' e v exea UCL
u
zde
pro názdr prvého
l
strana zadn?u škodu, na svém majetku vino1> ža.lovanéh~ ne, za, UlICI
bylo ,na prvem soudci, aby podle § 182 c.
s, púsobi,l k tomu
byl majetek ža;lující strany vedením
Nel v y s S I S o u d nevyhovel rekursu.
.

uplatňovaného
(~o~tižení) jmění

neboť

jedná~í

,rozhodnu~~Zh;d~u~1
utrpěná škoď
'p~u~t;'enšení
straně ještě
ent~h

"~va,dl,

do~t~te'čných předpokladů

vysvetl~no, ~~k,ud

ř.

as;~~~to t v: n~n~
eu:~pe~a l~
exeku~e lotč~n
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vod y:

žalovaný neodporuje napadenému usnesení z věcných důvodů, pro
něž odvolaci soud zrušil v napadené části rozsudek prvého soudu a na-

řídil ooplnění skutkového stavu, nýbrž napadá je pro neopodstatněnost
íal
prosby po stránce právní, tvrdě, že tu jde o žalobu ryze Iibeobní

rační, pro níž nejsou dány předpoklady § 1404 obč, zák., a že poukaz
odvolacího soudu na předpi,sy § 1323 obč, zák. tu nedopadá, protože
prý rekment nemá možnosti zvrátiti pravoplatný rozsudek pro zmeškání, vydaný pod Č, j. C 33/38-2 proti žalcYbkyni, a tato že jej o náhradu škody aní nežaluje. Stanovisko rekurentovo v příčině vjÓkladu
předpisů § 1323 obč. zák. není správné. K vydání uvedeného rozsudku
pro zmeškání proti žalobkyni došlo podle tvrzení žaloby vinou žalovaného jako právního zástupce, pověřeného plnou mod žalobkyně, neboť
jako takový měl věc vésti s pílí, poctivostí a svědomitostí (§ 9 adv, Ll,
žalobkyně tvrdí, že jeho za'vi'něním došlo k vynesení rozsudku pro
zmeškání. Již tímto rozsudkem žalobkyni' odsuzuiícím, byla ona dotčena
ve svých právech, pokud jde o částku 1.782 K s příslušenstvím, protože o tento vykonatelný závazek vzrostl stav jejíoh pasiva tím se při
měřeně zmenšil twké její majetek. Pro ni je to skutečná škoda, zaviněná
podle jejího stanoviska rekurentem, který by tedy byl povinen dle § 1323
obč. zák. obnoviti dřívější stav. Tato obnova dřívějšího stavu nespočívá ovšem ve formálním odstranění kontumačního rozsudku, nýbrž
v tom, aby pro žalobkyni odstraněny byly jeho škodlivé následky, aniž
sejde na tom, jakým způsobem toho žalovaný dosáhne, Žádá-li žalobkyné, aby ji- žalovaný zprosti'l povinnosti zaplatiti věřiteli Josefu B-ovi
nyní jen 1.782 K s příslušenstvím, naznačuje tím způsob, jakým mají
býti škodné následky z onoho rozsudku rekurentem zaviněného odstraněny. Je lhostejno, že nežalovala přímo rekmenta o zaplacení této
částky jí samé ,nebo Josefu B-ovi, neboť i žalobou v nynější formě může
se dodliti téhož účelu. Prosba žalobní je po formální stránce připustná,
majíc náležitosti § 7 ex, ř. v prvém odsbvci uvedené, a po hmotné
stránce dá se na základě tvrzeného žalobnilto děje dovoditi také s hlediska předpisů § 1323 obč, z"k. Podle vylíčeného stanoviska nebude
tedy sice výlučně rozhodnjÓm pro další řízení, zda byla vůbec vedena
exekuce proti žalobkyni, nicméně věc nebyla s hlediska nároků na náhradu škody náležitě probrána procesním soudem, takže řízení musí tu
býti

dopln·ěno.

čís.

Rozšiření

17303.

služebnosti.

OtáikU\ zda užíváním panujicibo pozemku pro jiný účel než pro

účely, k nimž ho bylo užíváno v době zřízeni slnžebnosti, byl rozšířen
rozsah služebnosti, jest posouditi podle mlty potřebné pro původní
účely, jimž slO1lži1 panujíc! pozemek.

Čís.

-

-
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!OhO: ~e V době zřizeni služebnosti doprava automobily nemohla
byb. predvldana, neplyne nepřipustnost výkonu služebnosti motorovym'i
vozldly.
" ".~řípustnost použi!í ~otorových v~zi~el při výkonu služebnosti jest .
reslÍl podle vlastnosb pudy, cesty, uzívaní panujíciho pozemku s ohl dem na § 484 obč. zák.
e
(Rozh. ze dne 16.

května

1939, Rv [ 311/39.)

v žalující vlastní·cl služebného pozemi<u tvrdí, že žalovaná užívá slu~
stezky, pmhonu a vozové cesty, zřízené toliko k zemědělsk'
l~čelum ve Frospěch jejích panujícich pozemků č. 179/4 a 180/4
uZ'. ~. pr,ot!smluvně Yn;" ~e 'př:~ )ej~ch sl~želJný pozemek jezdí au.~~
mo~Iiy, !č se .takO'ye uZlvanl pnč!. puvodmmu úmyslu smluvních stran
a ~asade.P?ctwostJ v právních st yd-ch, a kromě toho že žalovaná na
sve panujlcl pozemky dopravuje náki'adními auty materiál ke stavbě
~,haty a, jezdi .tam.. o~obmrr:, aut:m, ~ín:ž služebnost rozší·řuje, neboť
Jllzda automo~t1y Clili na, JeJI slu>Zebny pozemek v·ětŠí nároky než selské
vO'zy, a tO' zpusobem a učel·em dopravy, zejména větším rozpětím (roz:~odem) ko~ Domáhají se proto zákazu takto žalovanou stranou rozsIrovan~ sluzebnostJ. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
N e J vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
~ebnoostl

;7

O ft vod y:
Při

smluvním. zřízení služebnosti šlo podle zjištění. ni'žších soudi't
o poz~mky rol.n;cky obhospodařované. I když nebylo zjištěno, že
~~lllVllI. strany pz tehdy pomýšlely na to, že na pan.ujicích pozemcích
:~.~v~ne bude vystavena .~~avta, ke .k~e.ré ~e bude jezditi auty přes sluzebny po~e~:k, nebyly oZ]Isteny ani zadne skutečnosti, z nkhž bý se
dalo soudlt,l, ze vpodle vtlle tehdejších stran měla býtio s.]užebnost cesty
?mezena vylučne na ;účely polního hospodMsŤ'VÍ. Nutno proto miti za to,
ze tehdy strany :htely tomu, co za podobných okolností je obvyklo
~srov. I § 501 .obc. zak.) , a nutno tudí.ž toliko rozsah služebnosti o niž
Jde, ~.o~uzovatIo ,po~le míry potřebné pfO' účely polního hospodář~tví na
p~n.uJI=lch P?zemclch. Z toho, že v dohě zřízení služebnosti nemoh,la
byli predvldana doprava aUŤomobHy, n.eplyne, že by byl výkon slwžebnosŤl mvotor.ovými vo=:Idly vy.loučen; ~ří!,wstnost pOUIŽÍ'tÍ motorových vozlv~el. ~n vY'k?~u sluzebnosh Je,st :eslh, podle vla'stnosti půdy, cesty,
uZl va ni ~~nu']Icr?o, pO,zemku s pnhlednuhm k ustanovení § 484 olbč. zák.
Jest tudlz v pro, ~esenI SP?,ru rozh?dující:m, zda slmtečně jest služeb-n Ý
pozeme~ z~luJlcl :,trany J;zdou nakladmm a osobním autem se strany
zal ovane vice zahzen, nez by tomu bylo při, výkonu služebnosti ža'lovanou pfO' účel-y polního hospodářství na jejích .panujících pozemcích.
K tomu nestačí. všeobecné zjišJ!ění, zda auto S'lOU_ vě.tŠí vahou šIrším
rozchodem k.ol a zpúsobem pO'honu činí na cestu větší nároky, ~ež po-

vozy tažené zvířaty, nýbrž jest třeba zjištění, zda v případě, o nějž jde,
-es způsobem výkonu služebnosti žalovanou· služebný pozemek více
t
J atížen. Odvolací soud pochybH právě v tom, že vychá.zel ze znalec~ého posudku o všeobecném účinku jízdy auta n·a cestu, a nepřihlédl
k tOln'J, jaké účinky měla jízda auty v tomto konkretním případě (§ 484
obč. zák.), ač zjistil ze znaleckého posudku, že mezi kolejemi po selském voze a po stranách cesty na služebném pozemku> zarostlém travou
jest půda ulehlá a zpevněná trávníkem, dále, že užíváním služebného
pozemi<u za cestu ta,ké na pozem:kžalovan~" ~dyby hyl obhospodařo
v
ván výlučně po zemedel~ku,
zho,rsil :by ~e zJl'sten,y s,la". cesty, asr o }:í,
ježto panuFcí pozemek za.]ovane ma a·sr čtvrtmu vymery mze polozených polí, na ně·ž se jezdí touž cestou. Uváží-Ii se ještě, že podle znaleckéhO' posudi<u, z něhož nÍ'žší soudy vycházejí, nebyly na služebném
pozemku zjištěny ani sto;py po ,pneumaykách auta, že tažný vdobytek
šlape zpra'vidla po strana~h. vedle kol~JI a~; 15-17 cm (k.one ~e. tak
daleko), a že vozka, nesedl·].r na voze, Jde tez vedle povozu, Jest zrejmo,
že jizda ža·lované auty přes služebný pozemek, jež nezpůsobila ro~ší
ření kolejí, nepoškozovala havn'atý porost služebného pozemku vrce,
než by tomu bylo při jezdění vozem taženým dobytkem, že tudíž vý'kon
služebnosti žalovanou prováděný nebyl nepříznivoější pro služebný pozemek, když podle znalce by se stav cesty přes služebný poze~ek
zhorši.l, kdyby ža,lovaná obhospodařova'la panující pozemek výlučne po
zemědělsk!u.

čís.

17304.

K hmotnému odevzdání dle § 426 obč. zák. není zapotřebí, aby pře
»Z ruky do
rílky«. Pojem hmotného odevzdání dle § 426 obč. zák. třeba vykládati
vsOOvislosti s ustanovením §§ 312, 315 obč. zák. o nabyti držby, se
zřením na to, 2\e podstatnou náležitostí odevzdání dle § 426 obč. zák.
je, aby přejimateli byla zj-ednána možnost bezprostředního panství nad
věci, aby věc byla převedena do Í'ElIto držby ,a aby se přejímatel též
skutečně ujal nad převáděnou věci panství.

váděnésvršky byly vždy odev21dány vlastnlkem jiné osobě

(Rozh. ze dne 17. května 1939, Rv I 297/39.)
Žalující strana tvrdíc, že je vlastnicí věcí, jež při nabytí převzala
z ruky do ruky, domáhá se výroku, že exekuce, na ony věci vedená,
jest nepřípustná. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d vol a c r
s o II d žalobu zamítl.
N e j v y Š š Í s o u d obnovil rozswdek prvého soudu.
O ft vody:

Odvol'ací soud zamitl ž"lobu, ježto hyl. názoru·, že žalobci pro nedostatek tradice (§ 425 obč. zák.) nenabyli k vyln,čovan.éffilll bytovému
zařízení práva vlastnického. Dovolání právem vytýká tomuto názoru
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odvolacího soudu mylnost. K hmotnému odevzdání dle § 426 obč. zák.
- a jen o toto může dle odvolacího rozsudku a vývodů dovolání jíti není zapotřebí, aby převáděné svršky byly vždy odevzdány vlastníkem
na jinou osobu »z mky do ruky«. Pojem hmotného odevzdání dle § 426
obč. zák. třeba vykládati v souvislosti s ustanovením §§ 312, 315 obč.
zák. o nabytí držby; podstatnou náležitostí odevzdání dle § 426 obč.
zák. je totiž, aby přejímateli byla zjednáma možnost bezprostředního
panství nad ",ěcí, aby věc byla převedena do jeho držby (srov. i usta··
novení § 330 osnovy k obč. zák.) a aby přejímatel též skutečně se Iljal
nad převáděnou věcí pfllnství (§ 315 obč. zák.). Podle zjištěni nižšich
soudů, ze kterého při právním posouzení věci nutno vycházeti, dali
žalobci vylučované bytové za,ř,ízení', které koupíli na dvakráte II truhláře
T., dopraviti od truhláře do bytu dlužnÍ'Ce, respektive .při druhé koupi
dali dhl'žníd poukaz, aby si ná'bytek od truhláře do bytu dopravila.
Touto disposicí ujali se žalobci nepochybně nad koupeným nábytkem
skll"lečné držby, neboť vykonali nad ním moc, kteroU! se dle §§ 312,
315 obč. zák. zjednává držba hmotných movitých věd. PodařBo se tedy
žalobcům prokázati k vylučova,nýmsvfškům nejen právní dů\"od nwbytí
(§ 424 obč. zák.), ale i zpúsO'b (§ 426 obč. zák.) nabytí vlastnictví.
Že by šlO' při koupi bytového zařízení žaI;olbcí jen o smlouvu na oko,
nebylo žalovanou slranou předneseno v první stolici. Jestliž'e podle dalšího zjištění nižších soudů byly vylučova,né svršky dopra:veny později
k příkazu dlužnice j'eště na jiné místo, nemúže to na věcí nic změniti,
ježto jde o další poměr /llezi žalobci a dlužnicí, z něhož nelze však
nikterak usouditi na převod vlastnictví ze žalobců na dlužnici, nehledíc
ani k tomu, že není tvrzen titul, dle něhož by mě'l,o dojíti k takovému
přechodu vlastnictví. Podařilo se tedy žalobcům prokázati, ž'e n,a svršky
u dlužnice zabavené mají právo, které nedopouští výkonu exekuce
(právo vlastnické).
čís.

17305.

Nezletilec je procesně legitimovaný pro spor, týkající se jeho náz pracovní smlouvy, kterou uzavřel se zaměstnavatelem jménem
nezletilce jeho otec a podle níž nastoupil nezleti1ec za měsíční plat a
stravu službu a vystoupil na dobu tohoto zaměstnání ze stravování rodičů. Nesejde na tom, že se později do stravování rodičů vrátil.
roků

(Rozh. ze cine 19.

o ci vol a c í so ll" d zrušil

května

se jedná o žalobu z jdlO. vlas'tního I:racovního P?měru, ,avšak smlou~u
. clnal za žalobce sam leho otec. Zalobce bydli u, sveho otce, takze
~~~ ho PO'važovati za nezletilce, který se nachází' dosud ve výchově (zaopatření) svých rodičů. Nebyl tedy oprá~něn samostatně ž~·lovati z této
racnvní smloll'vy a01 ve smyslll" § 2 c. r. s. Podle § 6 c. r. s. k nedo~tatku procesní ZpLlsobBosti má býti hleděno z moci úře;tní v každém
období rozepře. Soud odvolací ve smyslu ~ 6, o~st. ~ c. r.. s. ve snaze,
aby teOltn zjištěn'ý nedostatek byl odstranen, ll"dehl zal ObCl, pnmerenou
lhůtu k odstranění této závady, avš"k závada v da,né lhůtě odstraněna
n.ebyla, otcovský opatrov;lÍk žaloh~ův ,neschválH v dan~ ll;ůtě vedení
rozepře ani nebylo opat"eno schvalem souduopatrovmckeh.o, procez
vzhlede:n k nedostatku procesní zpúso'bilosti žalobcovy rozsudek,
v odpor vzatý, jakož i jednání mu předcházejíd, počínajic doručením
žalcJby, jest zmwteoné.
Ne j v y Š š í s ,o u ci' uložH odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Podle nenapadeného zjištění odvolacího soudu uzavřel pracovní
sml!ouvu, ze které Je žalováno, sice otec žalobcův, ale žalobce tím, že
podle dotyčné, obsahově nesporné smlouvy nastoupil. službu u žalovaného za měsíční plat 600 K hotově a stravu a vystouplI na dobu tohoto
zaměstná,ní u žalovanéhO' ze stravování jako hlavnf součástí zaopatření
II svých rodi'čů pozdější návrat žalobce. dO' zaopatření tě~hto ~em~
pro posouzení věci právního významu, - J'est podle § 2 c. r. s. uplne
procesně legitimov»n, jde-li o, spO'r, tý~ajkí se pouze máfO'~ů .žalob~9vých, v}'plýva:jících z uvedene pracovm smlouvy, nebo s temllo muze
!20dle § 151 obč. zák volně dispono'vaH. Proto ježalohce oprávněn
podle § 2 c. ř. s. samostatně žalovati z uvedené pracovní smlouvy.
čís.

17306.
Povínnost, uložená majitelfun domu (jim zástnpcfun) v P r a z e,
vyhláškou pražSkého magistrátu ze dne 7. března 1888 č. 165.538, aby
čistili chodníky podél svého pozen1ku od sněhu a při náledí je po~ypali
říčním píslkem, má zá1l!onný podklad v § 81 pražského obecního statutu
ze dne 27. dubna 1850č. 85 z. z. a v guberniální vyhlášce ze dne 25.
května 1838 Č. 22.871, Sb. z. prov. pro čeclhy č. 134.

1939, R I 247/39.)

k odvolání nezl. ža,lobce rozsudek prvého
soudu i s řízením jemu předcházejícím jwko zmatečný a odmítl žalobu,
kterou. podal nezl. žalobce na svého hýv. zaměstnavatele k vymož'ení
nároků\ vy,plývajídch pro něhO' z pracovní smlouvy. D ů vod y: Žalobce ,podal žalobu sám, bez schválení a za'stoupení svého otcovského
opatrovníka a hez schválení opatrovnického soudu. Je sice pravdou, že

(Rozh. ze diOle 19.
Srov. Sb. n. s.

č.

květn.a

1939, Rv I 2012/38.)

6724, 12803, Boh. 12294, 12358.

Žalobkyně utrpěla p»dem na kluzkém a zasněženém chodníku před
domem žwlovaného státu úraz. Tvrdíc, že správce domu i domovník
domu, před nímž utrpěla úraz, jsou osobami nezdatnými, protože za-
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nedbali povinnost, uloženou jim policejními předpisy, alby se tohž postarali o písek a posypán,í chodníku ,domáhá se žalobkyně na žalovaném
státu náhrady utrpěné škody. Niž š í s o u d y ltznaly žalobou up latňov<ťný nárok důvodem ,po právu, p r v Ý s o u d z těcMo d ů vod ll:
Z výsledku průvodního dospívá soud k úsudku, že jak Josef K., tak
František P. zanedbali' povinnost, k jejímuž plnění byli zvlášť ustanoveni. I když se jedná jen o případ ojedinělý, toto zanedbání povinnosti,
k jejímuž plnění zvláště byli ustanoveni, je činí nezdatnými podIe § 1315
obč. zák. a důsI,edkem toho je žalovaná strana povinna k náhradě škody,
~pů;sobené opomenutím pé'če o chodník. P. i K. byli sí vědomi, své povínnos,ti dbáti, aby sn,íh byl odstr<ťňován a kluzký chodník s)"pán. Tato
povi@ost byla jim uložena vyhláškou Magis,trátu hl. m. Prahy ze dne
7. březn<ť 1888 (§ 12). K námi,tce strany žalované, že vyhláška tato j-e
nezákonnou a že o tom jest rozhodnuto správním soudem nálezem ze
dne 2. dubna 1936, Č. 8074/33, jest uvésti, že nález netýká se obce
Prahy, fi'ý1brž olbce 'ústí n. Lab. Stanovi'sko svoje odůvodňuje nejvyš'ší
správní soud tím, že nefi'í obecného zákonného předpisu, podle něhož
by obec mohla povinnost, klerá podle i'á!kona postihuje ji s<lmou, pře
sunouti na osobu třetí. Jinak se a],e véc má, jde-Ii o. Prahu. Tu i'e třeba
dbáti vyhlášky Českého guhernia z 25. května 1838, Č. 22.871 ve sbírce
zemských zákon,ů, tak zv. Provinzialges,etzsammlung Iilr B6hmen, svazek XX. Č. 134. Tento předpis ve spojení s § 81, odst. 1, statutu města
Prahy podle zá!kona z 27. dubna 1850, Č. 85 ř. z. joest z"konnou oporou
pro vyhlášku města Prahy a proto nejvyšší správní soud uznává, že
vyhláška Guhemia z 25. května 1838 se nevztahuje na jiné obce v če
chách s výjimkou hl. města Pmhy.
N e j v y Š š i s o li' d nevyhověl dovolá!ni.

svědčící o vědomé nedbalosti, jak tomu bylo, hledíc k zjištěnému stavu
věci v sou'zcném případě. Nižší soudy také správně posoudi']y platnost
vyhlášky magistrátu, pražského ze dne 7. března 1888 čís. 165.538
o čištění a posypwván'í chodníků, jejíž nešetření jest podkladem žalobní ho nároku. Povinnost uložená majitelům domu v Praze, resp. jich zástupcům, aby čistili od sněhu chodníky podél svého pozemku' a při náledí posypalichoct:níky říčním pískem, má: zákonný podkl<ťd v § 81 pražského obecního statutu ze dne 27. dubna 1850 čís. 85 z. z. a v guberniální vyhlášce ze dne 25. května 1838 čis. 22.871 Sb. zá:k. prov. pro
čechy čís. 134 (srov. též r,o'zhodnutí čís. 6724 a 12803 Sb. n. s.). Nález
nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 1936 Č. j. 10.579/35 (Bohuslav, čís. 12294/36), na nějž dovolatelka poukazuje, nedopadá v sou-

Důvody:

Správce konkursní podsta'Íy zemřelého Emi,],a Ch. domáhá se podle
26 obeh. zák. proti K., společnosti s mčením obmezeným v Praze,
zákazu užívati liremn,ího jména zemfelého. Odpůrkyně popřela opodstatněnost návrhu námitkou, ž·e toto právo jí pří-sluší' podle čl. 22 obch.
zák., protože se stala majitelkou závodu zemřelého. P r v Ý s o u d rozhodnutí o návrhu odložH až do pravoplatného rozhodnutí ro'Zepře o tom,
zda a jak odpurkyně nabyla závodu zemřelého. Rek u r sní s o u d
návrhu vyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověI dovo'lacímu rekursu.

Žalovaná strana hájí stanovi-sko, že základem mčen,í může býti pouze
nezdatnost, t. j. vlaslnos,t trvalá, při čemž nutno ;prý vzíti v úvahu delší
období činnosti ,osoby, které se týče. Než dovolací soud má za to, že
právní názor, z něhož vycházej. odvolací soud jest správným a odlpovídá zjištěnému skutkovému stavu. Jak zji'štěno, omlouval se domovník
;př,ed sporem u otce žaJobkyně, že nedostal pLsek. Ve sporu pak jako
svědek zas tvrdi,l, že posypal' chodník, ta'kte po 3. hod. odpoledne v den
úrazu byl chodník čistý a pos)'Ipaný. Avšwk bylo zjištěno, že v d,obě
úrazu, I. j. as ve 4 hod. od.poledne posypáno nebylo, a,č byl písek k disposici. Šlo o. dodržení nařízení v magistrMní vyhlášce, kterým se mělo
zabrániti i nahodilému úrazu. K zachováni tohoto předpisu byl domovník zvláště ustanoven a na své povinnosti upozoměn. Měl a mu,si.] proto
věděti, jaké nebezpečí hrozí, když n'ebude chodník, UDčený k veřejnému
používání řá!ďně pos)"pán. Zdatnost .předpokládá nejen způsobHost, nýbrž
též opravdovu svědomitost, st<ťvu· věd vyhovující plnou dbalost a poZDrnost. Průkazem nezdatnosti může se stáH i jediné hrubé poohybení,

zeném případě, ježto se tý,ká vyhlášky městské rady hlavního zemského
města Brna.
čis.

17307.

. Nelze-li změnu majitele firmy opověděti, protože nabyli vlastnicM
k obchodu je dosud sporné, jest otázku oprávnění k užívání' lirmy řešiti
podle čl. 26, odst. 2, obch. zák.
Předpisu toho jest použiti i tehdy, jde-li o společnost 's ručením
Dbmezený~, užívá-li tato lirmy nevyhovujíci § 5 mk. č. 58/1906 ř. 7_
Firma obchodního závodu kupce jednotlivce převzatého společností
s ručenún obmezeným podle čl. 22 obeh, zák. musí obsahovati dodatek
vyznačující, že přejlmatelka lÚ1llly jest společnosti s ručením obmezeným.
(Rozh. z'e dne 22 května 19<39, R I 254/39.)
čl.

Důvody:

Otázku, zdali »K., společnost s r. o. v Praze«, jest oprávněna
vésti lirmu kupce jednotlivce »Ch. a M.«, lliwbyt,oiUl podle čl. 22 obeh.
zák., jest řešiti v rámd čl. 26 dbch. zwk. a nikoliv tepr've v řízení, jež
hude zahájeno o opovědí změny majitele fj.nmy poďl'e čl. 250bch._.zák.
Neboť paJchtovní právo zmíněné společnosti s r. o. k podntku ttrmy
Civilní rozhodnutí XXI.
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»Ch. a M.«, na základě něhD~ bylo zapsáno při firmě »Ch. a M.«, že
pachtýřce přísluší firmu »Ch. a M.« znacmenati některým z jednatelů
jmenované ~polečnosti s r. o., zaniklD dne 31. prosince 193,7. Nyní opírá
společnost s r. o. oprávnění k vedení firmy »Ch. a M.« o právo vl"stnické k podnj,jm a firmě »Ch. a M.«, které prý na ní přešlo podle dohody samočinně po upl,ynuU pachtovní dohy. Otázka nabyti vlastnictví
jest ale sporná a nebyla ve sp'Oru o tom zahájeném dosud pravoplatně
vyřeš'ena. Nelze tudí'ž v tomto období .opo\"ěděti změnu maji,tele fi'rmy
»Ch. a M.« podle čL 25 ohch, zák, nýhrž jest věc posuzovati jen podle
čl. 26, odst. 2, ohch. zák., to jest, zdali l\poleonost s r. D. užívá firmy
»Ch, a M.« jí n~příslU'šející. Podnět k takovému zákroku může vyjíti
od kohokoliv (rozhodnutí čís, 1075,3, Sb. n. s.), tudíž i- od správce konkursní podstaty poz'Ůstalosti; pD EmHu Ch., maji,teli firmy "Ch. a M.«.
Neoprávněným užíváním firmy ve smyslu čl. 26, odst. 2, obch. zák. jest
rozuměti, i když někdo užívá fi'Tmy, která odporuje zákonným předpi
sum o tvořeni firmy, tř,eba že oprávněn, k jejimu užívání hylo zapsáno
do rejstříku, nebof takový rejs,tříko'vý zápis nenabývá právní moci a je
neúčinný (rozhodnutí Č. 7165 Sb, n. s.). Jde tedy jen o tD, zda by byla
»K., spoIečnost s r. o. v Praze« oprávněna užívati' firmy »Ch. a M.«
i kdyby její tvrzené vl'aslnictví k ,podniku a firmě »Ch. a M.« bylo nesporné. I o spole'čnosU s ruče,ním obmezeným platí ustan'Ovení čl. 26,
DďSt. 2, obch. zák. přes to, že dle jeho sl'Ovného zněn'í šlo by dle něho
o zákaz používati mčHé firmy jen těm, kteří' užívají této firmy podle
předpisů tohoto litu,lu jim mepří,slu'šejíd, kdežto předpis o znění firmy
společnosti s obm-ezeným ručením je obsažen v § 5 zákona č. 58/1906
ř. z. a nikoj.jv v onom druhém tHulu obchodl1ího zákona. Neboť v onom
titulu nemohlo býti zmenky 'O společnosti s ručením obmezeuým, poně
vadž tehdy neby'l tento společ·enský útvar zaveden. Poněvaclž však onen
druhý titu'lpojednává o obchodních firmách, tedy o· tvořeni firem, a na
to klade důraz čl. 26, odst. 2, ob-ch. zák. právě tak jako § 5 zákona
č. 58/1906 ř. z. obsahuje rovněž předpisy 00 tvoření fi'rmy společností
s ručením obemO'zeným, nelze pochybovMi o tom, že i o' fírmě společ
nosti s TUlčením obmezeným platí obchodní zákon, pokud zákon o společnosti s mčením obmezeným nemá odchylek. Odchylky od čl. 26,
odst. 2, obch. zák. v onom zákoně není (&rovnej i rozhodnutí Č. 267J
"bírky A. C.). Nevyhovuje-li tudiž firma společnosti s obmezeným ru·::ením předpisu § 5 zákona č. 58/1906 ř. z., lze proti ní postupovati
podle čl. 26, odst. 2, obch. zák. Mylný Je ale také názo-r stěžovatelčin,
že § 5 z"kona Č. 58/1906 ř. z., zejména jeho odstavec 2, jenž ustanovuje, že firma spol'ečnosti s obmezeným mčením ve všech případech
má obsahovati v dodatku označení »společnost sdb-mezeným mčením«
bez kráceni sl'Ova »společnost«, se týká jen firmy společnosti při jejím
vzníku a nikoUv firmy nabyté podle čl. 22 obeh. zák. Je sice správné,
že jen, kdo převzal trvající závod zpŮlsobem uvedeným v čl. 22 obch.
zák., může se svolením dřívější,ho majitele, po případě jeho dědiců vésti
tento závod pod dosavadní firmou s 'dodatkem naznacčujícim nástup-

. o bez něho a že ji-n-ý dodatek je nepřípustný (rozhodnutí
7165 Sb. n. s.). Avšak tato zásada platí je~ ~ot~d, po'kud
č. lz~~~Štních' předpis,ů neplyne 0'Pa-k. A tomu lest tak prav,e pn s,~oleč
ze 'čením obmezel1ým, její'ž firma musí podle § 5, odst. ~, zakona
~ostt 71 ~~. z vždy obsahovati dodatek »spoleonost s ručenlm oh~e
c. 5~, ,« ta-~že'í při používání firmy přev~até podle._čl. 22 obch: ~a-k.
zen?::::. tohoto dodatku obejfU nemŮoŽe. Nenl pro,to stezovatelka
lako
s~ "'matelka firmy oprávn,ěna vésti firmu »Ch. ,a M.« be~ vhodneho ~y
prel~ , 'e přejím-ateloka firmy jest společnostt s ručenlm obmeze~ym.
zn~..,e~I,~~. tak není zapotřebí vyhmditi rozhodnuti o náv~hu spravce
L~n~u~sní pod~,taty na zákaz používati firmy »Ch. a M.« az po pravoplatném s'končemí zmíněného sporu.
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Zda pojistrtá suma patři do pozůstalGsti 'll:!>? n~ a zda podle poplat, ch 'ed isů podléhá nebo nepodléhá děd,ckemupoplatku 'podl~
k§§oi6 ~8
nař,č, 278/1915 § 30 provádi. dař. Č, 397/1915, ' kdyz
tři dG
~ůstalGsti přísluší rozhodovati pro GbGr poplatkGv~ho
ne?a ''''-~ě finančn'lm úřadům nezávisle na výroku pozůstal08tníhG
prava vy,u,",,'
., ho
tř' d
• stalostí
pozu
,
, ,
soudce že pojistná suma patř, ne . nepa ,
, p,řislušný linanční úřad nerooho,
dl zda ~oJ·ístrtá sttnla, podleha
Dokud
~'d' ke'~u poplatku není pojistitel povinen. vydah cástk.u zatdržen~u na
"e lC ,..
,
,
• t. '-'
d nepGJ'al poJ',stnou
úhradu dědických poplatků, třebas pozus a,08",' sou
sumu do pozůstalosti,

a ds

a

°

(Rozh. ze dne 22. kv,ětna 1839, Rv I 1 8 1 / 3 9 . ) ,

.,,~j,~.l

V témž smyslu: Sb. n. s. čís. 16526.

.., ,

žalohkyně tvrdlc že se stala vlastnid pojistky na 20.000 K zneJ}cI

, .zemřelému
.
,pojistní,k
... ť o'vny, domáhá se ,na
a patřící
u 'zac·1ovane' POJIS
. teto.
mi-mo jiné též zaplacení část~y -:-000 K ('/, pojistné ~umy), kteroUp'r~
., 'alovacná .poJ·išťovna Ibezpravne nechce vydatI. PozlIstalost po z~mre
JI z
. "
. d' "
Ž lovana polém pojistníku nebyla pto nedostatek Jment proJO' n~vana. , a,. "
'išťovna namítla že zmíněnou částlm zaclržuj-e na prípadne dedlcke polplatky až dio· svoleni'
pozů,stalostnl'h o sou d'k''''!ľPrvy'soud
u· JeJ!' vy,pa e. • , "
žalobu .zamítl. Z d ů vod ů': Třehas pozí\staclost po zemrelem pOJIstníku nebyla projednávána, jsou podle § ~O min. nař. č.397~1915 r. z~
předpi,sům § 28 cis. n'ař. oČIS. 2!8/1915 r. ~. podr?beny ,ta~e .o~y r:'a
jetnosti jež nejsou sice předmetem soudntho pro]'ednavanl, lez vsa~
podléh~jí d.ěďiokému poplatku. ~oněvadž 'Podle ~ ~O řečenéh'O n~ř}'zen~
není třeba povolení po~ů,s~alostmh?, ~oudu k vyda~1 ,?:bo zastaven~ ~~_
jištěných sum, obmezuJ'e-l! se vydan~ na ob~.~s, n~Jvyse 2?00?,: J.<
drží-li si kromě toho pojišťovna asp'On '/5 popstene sumy, zaluJlcl strana
20'
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měla sama opatřiti si příslušné povolení pozltstalostního soudu k vydání
pojištěné sumy a když tak neučinila, právem žalovaná pojišťovna šetříc
náležité péče čl. 282 obch. zák. jí uložené zadržehčástku 4.000 K na pří
padné dědické daně. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D II vod y:
Pojistka nenáležela do pozůstalosti pojistníkovy, neboť zůstavitel po-

jistkou žalující platil, tedy jí disponova1. Pojistka také v pozllstalosti po
něm nebyla nalezena (Sb. n. s. Č. 8189) a pozůstalost pro nedostatek
jmění se neprojednávala. Žalovaná složi,vši, pojistnou náhradu n,koUv
ve prospěch pozůstalo,sti, nýbrž výhrad:ně jíných osob, činídch si na ní
nárok, přesto zadržela 'I, pojistné sumy na úhradu poplatku, ani'ž při
tom u.čin&la oznámení v § 30 cit. nař. uvedené. Zadržení výplaty 4.000 K
žalobci j«ko domčíteli pojistky z ní oprávněnému nelze tudíž odůvod
niti a to ani ustanovením § 133, odst. 3, dřívějšího pojišťovacího zákona (shodného s ustanovením § 128/3 poj. zák nyní platného), ani
předpísem §§ 16,28 ds. nař. č. 278/1915 a § 30 min. nař.č. 397/19015.
Měla-Ii ostatnoě žalovaná strana nějaké pochybností, měta zažalovanou
částku aspoň složili k soudu. K zadržování částky 4.000 K nebyla tedy
ža1ovan'á, když pojistka do pozůstalosti nenáleží, oprávněna.
N e j v y Š š i s o u d: obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

přímo o to,
způsobem, řešiti

byl-Ii procesní soud oprávněn, byť i předurčují
otázku, zda pojistná suma patři do pozůstal'osti
čHi ne podle § 133, odst. 3, zákona čís. 5011/1917 ř. z. (§ 152, odst. 1,
zák. čís. 145/19,34 Sb. z. a n., úsudkem z opaku) a zclali podle porplatkových předpisů podl~há m!bo nepodléhá poji'slná suma dědickBmu
poplatku podle §§ 16 a 28 cís. nař. č. 278/1915 ř. z. a § 30 provádiě
dho nařízení č. 397/1915 ř. z., i když nepatří do pozwstalosli. Nýbrž
jde o to, zdali pojišťovna důvodně nebo nedúvodně zadržela jednu pě
tinu pojistné sumy k zajIštění dědi'ckého ,poplatku. Je nepochybné, že
pro' obor po,platkového práva pří'sluŠí řešení obou zmíněných otázek
výlučně finančním úřadům a tyto jsou 'Oprávněny posuzovati k vymě
ření dědi·ckýchpoplatků právn-í slav samo'statně a nejsou vázány výrokem soudce projednávajícího pozů-stalost, zda určitá věc patří nebo nepatří do pozůstalosti «ozhodnutí ze dne 27. dubna 1906 č. 4752, Bud"
winsky 4480, L 217 , ze dne 6. února 1905 č. 1445, Budw. 4242, ze dne
JO.l-eOOa 1906 Č. 88 Budw. 4153, L 231, 232 a ze dne 28. února 1930
Č. 18.356/27 Boh. 5184). Rovněž tak nejsou finanční úřady vázány výrokem soudu, zdapoji,s'lná suma patří do ,pozůstalosti čili nic a zda
podléhá dědkkému poplatku. Nebyly~li tyto otázky dosud rozřešeny
pHslušným finančním úřadem, nelze do-spěti, k závěru, že si pojišťovna
nedůvodně zadržela jednu pětinu pojistné sumy 'k zajištění dědického
poplatku. Neboť podle § 28, odstavec 2, ds. nař. Č. 278/1915 ř. z.
smí kromě jiných případů pozůstalostní so,ud uděliti povolení, aby byla
vydáJna nebo vyzvedn"ta a dána do zástavy deposita, prohlásí-Ii úřad
Nejde

cím

čís.

vyměřujíd

poplatky, že je s tím ..sro,:uměn. A to se tt~~ podle odst. 5
téhož § 28 i pojistné sumy, k JeJI,mu:; zaplacem Je pOJI'st?vn'~ pro smrt
pojištěného povinna'. Ostavec 4 !ehoz § 28 pak ustanovuJe, ze kd·o nedbaje ustanovení .odsta~ce 1 '."ajetko.~é př;dměty vydá, ~yzvedne. neb0
nabude na nIoh zastavmho prava, rucInedvlnou rukou s hm, kdo Je povinen k placení, za dědický poplatek na ně připadající, když v době
vvdání (vyzvednutí, zastaveni) hyla mu známa smrt zů,stavItelova nebo
ph užití náležité péče mu-sHa mu býti, známa. Minister~tv? financí udě
lilo výnosem ze dne I? dubna ,19,16,c. :7.652 ,~or;l.pl. c. 8 z r. 1916
souhlas j'ednou pro vzdy na t;l1ste ura?u vymerujIclch .popl,atky, aby
byla vydána, vyzvednuta a dana do zastavy depOSIta, l'esthze alespon
pětina hodnoty uložemých majetností zůstane ke krytí poplatků a JInakých pozůstalostních dávek zadržena u u·schovatele nebo se vY]'m<; ze
zastaveni; jinak je vydání pojistných sum dovoleno pouze za podmmek
§ 300, odst. 3, min. nař. Č. 397/19-15 ř. z., toUž, že povolení- pozůsta
lostního soudu k vydání neb zastavení pojistných sum, k jejichž zaplacení je pojišťovna pro smrt pojišt,ěného povinna, není třeba, j~e-li
o vydání (zastavení) nejvýše částky 20.0000. K a zústane-Ii zadrzena
u uschovatele n'ejmémě pětina pojistné sumy nebo hodnoty uložených
majetností. To vše plati nejen, patří-Ii poji.stná suma do pozůstalosti,
nýbrž i tehdy, nepatři-Ii do pozůstalosti, avšak podléhá-li přes to podle
ustanovení §§ 14 a 15 zákona č. 74/1901 ř. z. dědickému poplatku.
Pozůstalos,lní, soud nepojal pojistnou sumu do pozltstalosti (Věstní'k
min. sprav. 1916, str. 290 až 293) a pojistná sumu činí 200.000 K. Ze
shora uvedených :předpisů tudíži plyne, že pojišťovna byla oprávněna
vydati žalobkyni pojistnou sumu hez povolení pozůstalostního soudu,
zadržela-li si jednu pětinu poji·stné sumy ke krytí dědi,ckých poplatkú.
Nezadržela-Ii' by si tuto částku, ručila by podle § 28, odst. 4, cís. nař.
Č. 278/1915 ř. z. a § 30, odst. 1, min. nař. č. 397/1915 ř. z. rukou nedílnou s tím, kdo je povinen k placení, za dědický poplat'ek na ně při
padajíd, když v době vydání byla jí známa smrt zůstavitelova ne~o
při užití náležité péče by musila jí hýti' známa. Nepochybné Je, ze
o smrti zůstavitelov·ě věděJ.a a že hy fi stihl mčební závazek, kdyby
příslušný finanční úřad dědický poplatek vyměřiL Doktld příslušny
finanční úřad nerozhodl, zda pojistná suma podléhá dědickému poplatku nebo ne, není po'jišťo'vna povinna vydati zadrženou částku
4.000 K ke krytí dědických poplatků, poněvadž tím je podle § 12?8
obč. zák. podán dúkaz, že žalované jest zabráněno toho času splmtI
její smluvní závazek bez srážky částky 4.000 K.
čís.

17309.

Lhůta určená v § 46, odst. 2, kom. ř. jest lhůta propadná a platí
; pro odporovou žalobu podanou podle § 231 ex. f., je-Ii zároveň žalobou odpůrčí.

(Rozh. ze dne 22.

května

1939, Rv II 159/39.)
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žalující správce konkursní podstaty 'p'0vinného po~al při ;ozvrh,:vém roku odpor proti přikázání pohledavky .... Kč zalovane stralle,
kterou tato měla zaji·štěnou na nemovitostech povinného úpadce. Svůj
odpor proti přikázání řečené pohledávky oďůvodnil žalujíd správce
konkursní podstaty tím, že prý se zajištění pohledávky stalo v poslednkh 60 dnech před prohl:ášením konkursu o jmění úpadce v době, kdy
tento byl již insolventní. žalovaná nem"ěla pro.to již~~ro.~u. na .zajištěn!
své pohledávky, zajištění se stalo zpusobem, propUjčujlclm zalovane
bezprávně výhodu před jinými věřiteli a jednání to je odporovatelno dle
§ 33 Č. 1 konk. ř., protože žalovaná stmna v té době prý věděla o neschopnosti úpadcově platiti. Ex e k ,ll'Č n í s o u d odkázal správce
konku.rsní podstaty s tímto odporem na pořad práva (§ 231 ex. ř.).
Proti. žalob.ě, jíž se žalobce domáhal výroku, že právní jednání, jímž
dle dlužního úpisu bylo vloženo právo zástavní za pohl,edávku žalované
strany ... K, jest vů,či konkursní. podstatě povinného bezúčinné, že žalovaná strana nemá nárok na čás·tku· .... K, přikázanou jí z rozvrhované podstaty usnesením obsaženým v rozsudku okresního soudu v R.
aže ža.lovaná strana jest povinna trpěli, aby tato částka byla z rozvrhové podstaty vyd'ána konlmrsní podstatě povinného, namítla žalovaná strana mimo iiné též, že žal·obce jest se svým nárokem prekludován vzhledem na' předpis § 46 konk. L P r v Ý s o u d uznal podle
žaloby, neshledav námitku prekluce žaloby z důvodu § 4J6 konk. ~.
opodstatněnou. V otázce, o niž jde, uvedl v d ů vod ech: PředpiS
§ 46 konk. ř. omezuje pr"vo odpůofčí žaloby ku provedení odporu dle
ustanovení konkursního řádu na dobu, do wka po prohláš;enl konkursu.
Právo námitek ku provedeni odporu však lhůtou neomezuj'e. Odpor,
dne 17. června 1937 žalobcem proti přikázání pohledávky straně žalované vznesený, j,est takovou námitkou, O' níž jest řízení upraveno
zvláštními předpisy, a to ustwnovením §§ 210 a násl. ex. ř. O takovéto
námi-tce, zvané odporem, jest rozhodováno způsobem rŮ·zným., mimo
jiné též podle § 231 ex. ř. odkázáním na pořad práva. Odpor takto
ve smyslu § 121 konk. ř. a § 231 ex. L žalobou n~ pořad p'fáva ",vedený není však již žalobou· dle § 46 konk. ř., ale zaJobou, kterou dle
§ 231 ex. ř. námitka dle § 46 konk ř. při ro·zvrhu uplatněná co do své
oprávněnosti se vyšetřuje a hodnotí, a poněvadž jest to vlastně řízení
mající zjistiti oprávněnost námitky během nzení uplat!něné, nelze o ta,kovéto žalobě tvrditi, že byla podána po uplynutí pre'klusivní doby,
stanovené pro žaloby dle § 46 konk. L v technickém slova smyslu,
i když lhůta, v tomto předplsu stanovemá, byla již bývala uplynula.
O d vol a c I s o u d zamítl žalobu.
Ne j v y

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Podle § 46, odst 1, kou-k. ř. lze uplatniti odpor žalob.ou nebo námitkou. Z položení slova »námitka« vedle slova »žaloba« plyne, že
i slovem »námi.tka« jest rozuměti právní prostředek civilního soudnúho

řádu. Ve smyslu civilního SOlidního řádu jest n~mitkou buď obra,~a .žalovaného proti tvrzení žaloby, anebo obrana zalobcova prolI naml·tce
vznesené žal.ovaným (replika). Uplatňuje-li se odpůrčí nárok ,tímto
způsobem, jde o námitku, která není váz~na l~'ůtou u:rče.no;1 § 46:
odstavec 2 konk. ř. Oďpor podle § 213 ex. r. nem ale anI namltkou a~1
repUkou poněvadž je to zvláštní .právní prostředek zavedený ex~kuc
ním řád~m pouze pro rozvrhové řúzení a nikoliv civilním soudním řadem
a není to proto vůbec právní prostředek k uplatnění odpůrčího na'foku,
jak jej má na mlsl.i § 46; odst 1 konk ř; a .n:přicházl tu vůbec v. úvahu
předpisy o odp~r~Lm pravu. !ep!ve o~purčl zalobu podanou v dusled~~
usnesen.í exekucmho soudu, JImz byl zalobce se svym odporem pouka
zin n.a pořad práva podle § 231 ex. L, jest považovati za takový právní
prostřeelek. Odpůrčí žaloba takto podaná neztrácí povahu odpůrčí žaloby, neboť žaloba podaná ve smys~u. § 23! ex. ř. není z~lášt~1 žalc:ba
svého elruhu, nýbrž žal'Oby mohou byh podany z rozmamtych zalobmch
důvodů uvedených v odporu. Nelze proto žaloby takto podané posuzovati jednotně, nýbrž každou ~alobu je posuzovati samostatně. podle
jejího obsahu a podle toho te~rve ~!rčiti, jakého dr~hu žaloba Je. Zů
stává-li odpůrčí žaloba podan:a spravcem 'konkursnt podstaty za.Jobou
odpLlfčí i v případě § ~31 ex. ř., ~Iat~ i ~ ní je~no!?:ční IhllÍ,ta §.
odst 2, konk. ř. Tak r rozhodnulr- byvaleho ne]vyssrho s.oudu vldenského Č. 2030 sbírky Ol. U. n. F.; toto bylo sice vydáno jeMě za účin
nosti odpůrčího zákona Č. 36/1884 ř. z., ale v tom směru nenastala
žádná změna konkursním řádem Č. 64/19.31 Sb. z. a n., jak patrno ze
srovnání §§ 16, odst. 2, a 27 odp. zwk. s § 46, odst. 1 a 2 konk. řádu:
Hmotněprávní propadnou lhůtu § 46, odst. 2, konk. ř. jest posuzo,:,atl
podle občanského zákona, nelze ji- poroto prodloužiti a nepřipustné jest
'i navrácení do předešlého stavu (§ 1450 obL z"k.). Poněvadž konkurs
na jmění' povinného byl prohlášen dne 27. dubna 1932 a žaloba hyla
podána teprve dne 15. května 1938, propadl od:púriíí nárok správce
konkursní podstaty. Nelze proto jeho dovolání ji'ž z tohoto důvodu vyhověti a netřeba se obírati dovolacími dťrvody, jimiž dovolate! vyvrací
názor odvolacího soudu, že nejsou splněny předpoklady odpůrčlho

4?,

nároku.
čis.
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Navrhuje-Ii vymahajici věřitel dražební podmínky, které obsahují
úchylky o.d zakona, jest vždy provésti dražbu po<ile dražebních podm/nek lákonných, aniž je potřebí ukladati vymáhajícímu vě
řiteli předložení podmínek bez nezákonných odchylek.
nepřípustné

(Rozh. ze cine 23.

května

1939, R I 41/39.)

Vymáhající věři·te·lka navrhla v bodě 8 dražebnich podmínek, ~by
vydražitel nesl 2)e svého náklady dražby a řízeni rozvrh.ového; m,mo
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to měly dražební podmínky v t?mto ~odě u.stanovení ? náhradě ni>kla.dů
z exekuční koupě a o poplatclch prevodmch. P r v y s o u d schvall I
dražební podmínky beze změny, rek u r sní s o ud z nich vypustí!
bod 8. D ů vod y: Náklady dražebního řízení až do příklepu vzniklé
jsou náklady exekučními. jdou dle zásady §§ 46 c. ř. s., 78 ex. ř. pro·.
zatím na vrub strany vymáhající, která má za podmínek § 74 ex. ř.
nárok na jejioh náhradu, a to z rozvrhnvané podstaty (§ 216 ex. ř.).
O nákladeeh řízeni rozvrhového platí zásady řízení nesporného, takže
zásadně jdou na vrub toho kterého účastníka, jemuž ".znikly; z rozvrhované podstaty he je přikázati' v·ě.řitelům knihovním, v jichž prospěch j-e zapsána jistota za vedlejší požadavky, pokud k jich úhradě
dostačuje. Přesunovati tyto nilklady na vydražitele není přípustné. V souzeném případě nebylo lze předem určiti výši povinnos!i vydražitele. ~
t~prve konec rozvrhového řízení, hy zJedn~1 soudu ,?oznost .pOSOUdltl,
zda vydražitel dražební podmlnky splml (VIZ vynos mm. sprav.
z 9. června 1902 č. 6062(2). DaMí ustanov,ení ·odst. 8 o náhradě nákladťi z exekuční kOLlpě a poplatku převodního jsou· zbytečné, protože
tyto otázky jsou upraveny předpisy .řoplatkového práva a dražební
podmínky nemohou zasahovati. db o·blasti práva popIatkového a do
výsostné pravomocí vyměřujících úřad,ů; .Proto odst. 8 dražebních p,od:
mínek, jak byly navrženy, nelze schvahli. Pr~ stan?vem roku~ ,u:roen~
dražebních podmínek ,nebylo podkladu, nebot ten Jest stanovIl! Jedme
tehdy, učiněn-li návrh. podle zákona přípustný, aby byly stanoveny
dra;žební podmínky odohylné.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Vývody dovolacího rekursu hypotekárního vČlřitele, že nelze dražební
podmínky obsahující vedle ustanovení zákonem připuštěný,ch také t,,ková, která nejsou připuštěna, schváliti bez státní vypuštěním těchto
posledních ustanovení, nejsou správné. Předlo'žení dražebních podmínek
vymáhajícím věřitelem nelze srovnávati s jeho strany s dobrovolnou nabídkou prodatele. Vždyť ono jest exekučním úkonem nařízeným vymáhajídmu věřiteli § 145 ex. ř. a po(ř.ebným také v zájmu ostatních oprávněných k provedení exekuce. Obsah dražebních podmínek n·ezáleží na
vťili vymáha1ícího věřitele, nýbrž je předepsán zákonem, který jenom
dopouš.u, áby vymáhající vHit:,l n~vr~l .ii~té odchylky, ~teré zákon
neshledává pro výsledek prodeje zavaanyml. NenavrhUJe-ll proto vymáhající věřitel právě takovéto přípuštěné odchylky, nýbrž jiné, jest
vždy dražbu provésti podle normativnkh dražebních podmínek, a bylo
by bezúčelné zákonu se přj,číCí dražební podmínky zamítati a ukládati
vymáha'iícímu věřitelí před'ložení podmín'ek bez těchto nezákonných odchylek, tedy normaUvnich.
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nezanikla tím, že na její

jmění

byl uvalen kon-

llUrs jenž byl podle § 166, odst. 2, konk. ř. zrušen.

Exelmčni soud jest oprávněn ulOžiti některému z poslednlch členů
správy akciové společnosti vyjevovací přísahu podle § 47 ex. ř.
(Rozh. ze dne 23.

května

1939, R I 294/39.)

Proti návrhu vymáha:jící strany na složení vyjevovací přísahy podle
ř. namítl: jaromír S., jemuž jako náměstku povinné akciové
společnosti bylo nlo·ženo složiti jménem povinné vyjevovací přísahu,
že povinná ji'ž neexistuje, nebo.f na ní uvalený konkurs byl zrušen v roce
1932 pro nezaplacení' nákladů konkursního řízení. P r v Ý s o' u d uznal
podle návrhu. R e'~ u r sní s o u d ná"';h zamítl. D ů V?
Sou,d
prvé stolice nepři-hledl k tomu, te povmna strana pko akc!Ova spolecnost byla zrušena podle čl. 242 Č. 4 obch. zák. uvalením konkursu na
její jmění a f"kticky zanikla nucenou dražbou· veškerého majetku v roce
1935, kterou jest pokládati za likvidaci ;předmětné akciové spO'lečnostl
na místo provedeného řízení konkursního, jež bylo zmšeno jedině pro
nedostatek jmění k úhradě n,ákladů tohoto nzení. Není tudíž stěžovatel
již z tohoto dtlvodu ani oprávněn ani povinen d'!e čl. 232 obch. zák.
vykonati přísahu jako bývalý člen představenstva již l1eexistující akciové

§ 47 ex.

dr

společnosti.

š i s o u d uložil rekursnímu soudu nové ro'zhodnutí.
D ů vod y:
Podle usnesení krajského soudu v P. jako soudu, konkursního ze dne
'28. července 1932, byl konkurs na jmění povinné strany zrušen :podle
2. odst. § 166 konk. ř., protože věřitelé nedali nw útraty přiměřenou
zálohu. Soud prvé stoEce správně uvádí, že tím nezanikla akciová společnost, neboť prováděla se ještě dodatně realisace jejího jmění, třebas
cestou exeku:ční. Nemá však opory ve spis.ech tvrzení rekursního soudu,
že takto byl realisován veškerý její majetek. Zda je tomu tak, má býti
zjištěno vyjevovací přísahou ze strany posledníchčíentl správy akciové
společnosti, jejichž funkce aní uvalením konkursu po této stránce noc
byla dotknuta, jak lze usouditi z ustanovení 2. odst. § 101 konk. ř. Není
bez významu, že v konkurs,ním nzení k vyjevovací přísaze podle cit.
ustanovení nedošlo. Neobstojí proto důvod:, kterého bylo použito k za ..
lTIítnutí žádosti.
N e j vy

Š

čís.

17312.

Vlastníku nemovitosti nepřislušl proti vydražiteli nárok na náhradu
nákladu, který na ni učinil za exekučnlho řizení po jejím odhadu a před
jejúu vydražením (§§ 1435, 1437 obč. zák.). Nesejde na tam, zda vydražitel o učiněném nákladu věděl, čili nic.
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Jest na vlastníku nemovitosti, aby, nastane-li po provedeni odhadu
podstatná změna v jakosti nemovitosti nebo v jeji hodnotě, dal způso_
bem zákonu odpovldajicim popud k provedení nového odhadu.
(Rozh. ze dne 23.

května

1939, Rv I 1927/38.)

žalobkyně domáhá se na žalovaném vydmžj,teli jejich nemovitosti
náhrady m'rkladů (i-nvestic a prací), jež na vydražených nemovitostech
učinila po provedení exekučního odhadu a o které jest žalovaný prý
obohacen. P r v Ý s o u d žalobu zamítL D ů vod- y: Nelze přisvědčití
názoru žalobkyně, ž,e se lze domáhati požwdované náhrady z titulu obohacení. Ustanoveni §§ 1435 a 1437 obč. zák. nelze použíti, bylo-Ii pln.ěno
něco na ::ákladě pravoplatného rozhodnutí, které nebylo zrušeno (Sb.
ll. s. Č. 97';)7). V souzeném pi'ípadě c!ošlo k ,převodu vlastnictví podle § 367
obč. zák, t. j. ve veřejné dražbě na základě řádně schválených a nenapadených d,ražebních podmínek a nemovitosti- byly po pravopJ.a.tnosti
příklepu pravoplatným soudním rozhodnutím žalovanému odevzdány.
Nehe tedy požadovatí vrácení něčeho, (;0' bylo řádně do vlastníctví žalovaného převedeno, pr,otože předmětem nároku z obohacení j-est jen
vrácení toho, co p'řešlo ze jmění jedné osoby do jmění osoby druhé pouze
bez právního dův,oc!u. O d vol a c í s o u d nevyhověl dovolilní. D ů
vod y:. Učinila-li žalabkyně na nemovitost nějaký náklad před- dražbou, UČInIla tak v době, kdy ještě byla vlastnicí nemovitosti, tedy ve
vlastním zájmu a k svému prospěchu. Bylo'-li již tehdy zavedeno dražeb~í řfzení ohle.dně její nemovitosti, dálo se twk za stavu, kdy mohla
počltah s prodelem nemovItosti v dražbě. Bylo proto její věcí, alby,
nastala-Ii po provedeni odhadu podstatná změna v jakosti' nemovitosti
n'ebo v její hodnot,ě, dala způ,sobem úkonu odpovída-jícím popud k provedení nového odhadu, což meučiníla. Vydražitel nabývá nemovitosti na
podkladě .dr~žebnkh pod~í~ek a příklepem vznikají pro něho práva a
p~vmnosh, )~k Je st:,:no~u z.akon a dra~ební podmínky (§ 156 ex. ř.).
Zdko,: od,pllfa vydr~zlt;1i narok ze. sprav~ :pro n;správné údaje, které
v dr~zebmch podn;mkach neb~ spI'sech pred dratbou. vyložených byly
obsazeny o vydrazené nemovItosti nebo jejím příslušenství (§ 189
ex. ř.), neukl~dá mu napro~i tomu povinnosti, jež by plynuly z jiné její
pova~y. Za"~icuI.e :mu t:-vale nabytí ~Iastnictví a ohrání jej proti pří
padne vl~stntcke .zalobe a nebezpečI znehodnocení exekučního objektu
(§ 170, c. 5 ex. 1'.). Z toho lest usuzovati, že vydražitel není povínen
dlužníku. k plnění, žalobou žádanému.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání neshledav zákonného dů
vodu, aby .napadený rozsudek změnil nebo zrušil (§ 510, odst. 3,
c. ř. s.).
čís. 17313.
.. !1,:edl:1i V'}'máhající věřitel v exekučofut návrhu mimo jiné údaje,
Jlchz J~ treb~k l?~V'?lení ~xekuce (§§ 3, 54, 55 ex. ř.), 7~ vymáhaná
pohledavka Je zaJlstena zastavním právem na nemovitosti dlužníl<a,

proti němuž bylo zahájeno zemědělské vyrovnací řízenI, že však zástavnI právo vymáhajícího věřitele na oddělené uspokojení není tímto
řízením dotčeno (§§ 13, 14 vyr. ř., §§ 3, 9 vl. nař. č. 76/1936 Sb. z.
a n.) a že jde o nemovitost, která není nemovitostí zemědělského podniku ' (pískový lom), a osvědčil-Ii tato tvrzeni, nepřekáží ustanovení
§ 21, odst. I, vl. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. povolení exekuce vnucenou
správou.
Osvědčení tvrzení lze po případě spatřovati již v tOl11\ že byla témuž
věřiteli na tutéž nemovitost za stejných okolností již jednou exekuce
vnucenou správou povolena.
.Odklad exekučních úkonů, nařízený vyrovnacím komisařem podle
§ 9 a vl. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. v doslo~ čl. I, č. 4 vl. nař. č. 259/i
1936 Sb. z. a n. v dražebním řízení nepřekáží povolení exekuce vnu·
cenou správou.
(Rozh. ze dne 24. května 1939, R I 18/39.)
Srov. rozh.

Č.

17042, 17124 Sb.n. s.

P r v Ý 's o u d povolH vymáhající- straně exekuci vnucenou správou
pískového lomu. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Z exekučního návrhu i ze spisu Č. j. Kv ... , k nimž musi soud exekuci povolující- i soud rBkursní vziti zřetel z úřadu (rozh. č .. 11800, 11963, 14014
Sb. n. s.) j-est zjištěno, že proti straně povinné bylo zahájeno usnesením ze dne 27. října 1936 zemědělské vyrovnací říizení podle vlád. nař.
Č. 76/1935 Sb. z. a n. Vymáhající strana nabyla podle dlužního úpisu
ze dne 26. kv-ětm 1931 pro svoji pohledávku 20.000!<jč smluvni zá'stavní právo na nemovitostech strany povinné. Tato pohledávka v celkové čás·tce 24.163.90' Kč jest podle rozsudkU' rekursního soudu ze dne
24. července 1934 Č. j. Ck .. vymáhána na straně povinné .exekucí nucenou dražbou těchto nemovitostí, jež do-sud skončena není. Exekuční
návrh,
který nyní jde a podaný dne 26. září 1938, tedy po zahájení
zemědělského vyrovnacího řízení, které dosud není skončeno, odůNod
nila vymáhající strana tím, že jako oddělná véřHelka jest podle § 12
vyr. ř. a § 9 a násl. nař. čís. 76/1936 Sb. z. a n. k exekuci oprávněna,
ježto lomy, na něž má právě býti vedena exekuce, nejsou' nemovitosti ve
smyslu § 1, odst. 2, řeč. nař. ProH povolení exekuce brojí povinná strana,
namHajíc jejf nepřípustnost poukazem na ustanovení § 21 nař. Č. 76/
1936 Sb. z. a n. Otázka, zda jde o nemovito,sti zemědělského podniku
strany povinné, nemůže býti řešena, když zemědělské vyrovn,ací řízení
jest dosud v běhu, vexekučnim řízení', ježto o tom po'volán jest rozhodnou!ti jedině vyrovnací soud, pokud se týče vyrovnací komi'sař.Roz
hodnutí to jest pro exekučnÍ' soud (soud exekuci povolttjíd) závazné.
Nehledě k tomu, že vymáhající strana v návrhu' proti př,edpisu § '55,
odst. 2, ex. ř. n,eosvědčíla ani neprokázala, že nejde o nemovitosti zemědě'lského podniku strany povínné, byla tato otázka ji'ž pravoplat.ně

°

316

-

čís.

17313-

-

čís.

17314 317

vyřeše~a jednak rozhodnutím vrchního soudu v P. ze dne 12. prosince
1936, Jednak pravoplatným usnesením vyrovnacího komisaře ze dn'
11. února 1938, jímž byla určena odhadní hodnota nemovitostí země~
~~Iské.ho podnlku ~tra.nf povinné, v níž jsou zahrnuty i lomy, na něž
zadana exekuce ma bylr vedena. Jest proto pozemky ty považovati za
SOUČ,ást nemovitostí zemědělského podniku strany povinné a jest proto
~~ zret;lem na ust~novení §,2.1 nař. Č. 77 /~936 Sb. z. a n. po zahájení
leno az do doby Jeho splnel11 pro pohledavku na nemovitostech těch
knih?vně zaji.štěnou pHpu~tna odchylka od ustanovení § 13 vyr. ř. jen
za p;edpokla?u § ~1 ~~r; c. 76/19~6 Sb; z. a n. Že předpoklady ty jsou
splneny, mus] vym,ahaJ1'c~ stran~ lIZ v mavrhu na povolenI exekuce podle
§,55, ?dst. ~, ex. r. dokazatl. lose VŠaJk v tomto případě nestalo. Poneva?z z navrh~ nelze bezpečně seznati, zda v)Omáhající strana nenavrhuJ~ snad take exekucI vnucenou spráV'onu lomu. jaJko samostaného
POd?fku, z,abýva,l se rek,;r.sní ~oud věcí i s tohoto hlediska a dospěl
k nazoru, ze am pak by zadana exekuce nemohla býti povolena vzhledem k ustanovení § 12 vyr. ř. a § 3 nař.č. 76/1936 Sb. z. a n.
N e j v y Š š í s o u d obnovi'l usnese'~,í prvého soudu.

D

ů

vod y:

Jde pouze o ,to, .:da ustanovení § 21, odst. 1, vlád. nař. Č. 76/1936
Sb .. z. a n. nep-rekazelo tomu, aby byla povolena exekuce vuucenou
sprav?u.. Pro posouzeuí této otázky je tedy rozhodný předevšim stav
v,eCI, pky tu byl pO,dle tvrzení obsaženého v exekučním návrhu (§§ 3,
54,55, .odst. 2,,,:x~ r;). :odle .obsahu exekučního návrhu jest vymáhána
pohledavka zajlstena zastavmm právem na nemovitostech dlwžníků a
toto právo~ vymáhajícího věřitele na oddělené uspokojení nebylo dotčen? zemedě!s~Ýom ~yrovnacím řízením Kv... a Kv ... , zahájeným
k navrhu dluzmku (§§ 13, 14 vyr. ř., §§ 3 a 9 vlád. nař. č. 76/1936
Sb. z. ,a?). VJ~uáhajfcí věřitel dále uvedl výslovně v exekučním ná~rhu, ze Jde? plskovy lom (poz. parc. č. 121/1 a 122/2 v R., vložka
c. 15.poz. kmhy kat. území R.), který ne n í nemovitosH zemědělského
P?dm~u. Vymáhajíd věřHel n.a~rhl v,r:ucenou správu jen tohoto písko,::ho lomu. TvrzenI vymwhajlClho ventele bylo dostatečně osvědčeno
JIZ to~ o~oln.ostí, že za stejných podmínek byla exekuce vnucenou správou tehoz pIskoveho lomu jíž povolena pravoplatné usnesením ze dne
30. "srpna 1938 Č. j. E ... Ustauovení § 21, odst. 1, vlád. nař. Č. 76/
1?30 Sb. z. a .u. zakazuje vycmáhoánÍ' dluhů pouze z nemovitostí zemC<dels~eho podmku ~yrovnacího dlužníka a nikoliv též z jíných nemovitost! (srov. rozh. c. 17042 Sb. u. s.). Podle exekučního n-ávrhu kterv
ohsahuJ~ veškerá ~d,ání, jichž ~ylo třeba k rozhodnuU o povole~í exe"kuce,. nejde o ze~,edelsky podmk a nebylo ani jinak překážky proti povolenI n~vrho~ane, exeku~e. JesHiže s~,ad tvrzení vymáhajícíh'O věřitele
n,eodpovldalo. uplne ~kute,cnostr a 'Jesthzeby podle toho po bl:ižším zjištem exekU'ce prece Je'!l nebyla přípuslna zcela nebo částečně, pak by

mohlo jíti jen o její zrušení, nebo omezení (§§ 39, Č. 2, 41 ex. ř.). Podotýká se k vývodům rekursu dlužníků, že odklad exekučních úkonů,
nařízený vyrovnacím komisařem podle § 9 a) vlád. nař. Č. 76/1936 Sb.
z. a n. v doslovu čl. I, Č. 4 vlád. n",ř. Č. 259/1936, v dražebním řrzeuí,
nel110hl ovšem překážeti povolení exekuce vnu,cenou správou.
čis.

17314.

Pozemková refonna.
Státní pozemkový úřad nemůže propouštěd ro!lhoctnuti, jímž propustil pozemek podle § 20 přiděl. zákona ze záboru, dodatečně odvolati a pozElt11kem, prohlásiv jej za dále zabraný, nakládati. Stalo-li se
tak, je držba a uživání osob, jimž pozemek byl přidělen, protizákonné.
Ručeni .těchto osob pro jich bezdůvodné obohaceni podle §§ 326 až
339 obč. zák. vůči tomu, jemuž vlastník pozemku prOdal pozemek propuštěný ze záboru.
Nárok na vrácení nebo náhradu Užitků, jichž nepoctivý držitel nabyl, je nárokem z bezdůvodného obohacení podléhajícím 301etému promlčení; nárok na náhradu za lructns neglectos a na náhradu za veškerou škodu vzniklou vlastníku nepoctivou držbou, je nárokem na náhradu
škody a podléhá tříletému promlčení podle § 1489 obč. 7.ák.
Začátek běhu promlčecl lhůty.

(Rozh. ze dne 24.

května

1939, Rv I 2659/38.)

Žialující str,aua tvrd.í, že trhovou smlouvou ze dne 16. prosince 1927
koupi] Jaroslav H., jejich předchůdce, jehož jsou dědici, od velkosla.tku
K. pozemkovou parcelu Č. kat. 23/1 louka v kat. území V. Tuto parcelu do vlastnictví také přijal a smlouva trhová byla dne 14. června
1928 knihovně provedena. Jaroslav H. ani žalující jako'žto jeho dědici
nemohli této louky užívali od jejího nabytí, poněvadž žalovauá strana
tvrdila, že louka ta patří jí, byvši jí přidělena Státním pozemkovým úřa,
dem. Louky té užívala žalovaná až do· konce roku 1935, takže žalující
měla možuost louky té uží.vaH teprve odl roku 1936, kdy k žalobě Jaroslava H. '0 uznáuí práva vlastnického rozsudkem uejvyš<šiho soudu ze
dne 24. ledna 1936 bylo konečně rozhodnuto, že žalovaná strana jest
povinna zdržeti se dalšího zasahování do vlastniokého práva žalobcova,
jemuž louka ta výhradně vlastnicky náleží. Žalujíd strana poukazuje
na to, že teprve potom, kdy Jaroslav H. koupH 'Onu louku a nabyl k ní
kuihovního vlastnictví, vydal S. P. (J. nový výměr, kterým opravil své
dřívější rozhodnutí o propuštěni- parcely téze záboru, tak že pozemek
ten zŮ'stává nadirle z",brán státem a že zcizení této parcely smlouvou
ze dne 16. prosince 1927 je podle § 7 úborového z{lkona nepla,tné.
Výměr ten byl však zrušen nejvyšším správním soudem nálezem ze dne
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30. listopadu 1929 pro nezákonnost. Na to S. P.Ú. rozhodl, že obnovuje řízení, předcházející jeho rozhodnutí o ponechání nemovitosti dle
§ 20 příděl. zák., jen co do žádosti za ponechání parcely Č. kat. 23/1
a rozhodnutí to mění v ten smysl, že se žádost za ponechání této parcely zamítá. Také toto nové rozhodnuU S. P. Ú. bylo' pro nezákonnost
zrušeno nejvyšším správním soudem rozhodnutím ze dne 7. ledna 1932.
yzhlede~ k zmíněn,é,,;,u rozhodnutí z 30. listopad~' 19~9, o kterém prý
zal ovana strana zvedela dne 24. ledna 1930, mu,sl'la byt i tato přesv'ěd
čena, že jakýkoliv její domnělý nárok nal získáníl pozemkové parcely
č. kat. 23/1 není správným a je bezdůvodným. Žalovaná strana nestala
se nikdy poctivý1m držitelem. zmíněné parcely, které Jaroslav H. jako
ze záboru propuštěné řádně knihovně nabyl, a ježto byla si dobře vě
doma, že žádné právo k parcele té jí nepřísluší a zdráhala se vzdáti se
užíván,í této louky, obohatila se bezdůvodně užHky z louky a je tudíž
povinna h!aditi veškeré tyto užitky, a to sklizeň z louky za 8 roků, dále
škodu ~ přivl~st~ění si. stromů, a úro?u z jabloní. Niž š j, s o u d y
uznaly zalobnl namk duvodem po pravu, p r v Ý s o u d z těchto d ů
vod ů: Podkladem pro užívání sporné. parcely žalovanými byl úřední
akt ?tátního pozemkovbho úřadu, jímž loyl jim odevzdán přidělen~ý zbytkovy statek I s ,parcelou č. kat. 23/1 louka do držby a užívání a z tohoto důvodu až do pravoplatného rozhodnutí sporu o vhstnict~í k této
p~rce~e, žalovaní,~ží~~jIcí jí jako součástky zbytkového statku, jim ,při
delen.eho, ne~e~~~h VU':I Jar?slavu H. vědomě a zamýšleně protiprávně,
z.el'mena, kdyz Jejich drzba tet~ ,pa~ce~y došla i, soudní ochrany proti je]Imu msen! se str<!Jny H. Take Statm pozemkový úřad zastával a hájil
~tanovilsko, že propuštění parcely ze záboru a koupě její Jaroslavem H.
Jes.t neplatná a že zmíněná parcela náleží ke statku hlov<!Jných, vyd'ávaJe v tom směru 'Příslušná rozhodnutí, která ovšem instanční cestou
na stížnost H-a byla Nejvyšším správním soudem zrušena. Teprve ve
sporu o vlastnické právo k oné parcele byla celá záležitost rozhodnuta
v~ pr,ospěch H; Za tohoto stavu věci nemMe se jednati o náhradu škody,
nybrz o bezdUivodné obohacení, na kterýžto právní důvod se žalující
strana taJké výslovně odvolává, tvrdíc, že žalovaná stuna se zdráhala
vzdáti se užívání oné louky a že se jejími užitky bezdůvodně obohati'la.
Roz,~J]d~e~ nej~yššího sou,~'~: v Brn~ z~ dne 24. ledna 1936 ve spojení
s pnslusnymt na:lezy NeJvysslho spravmho soudu bylo pravoplatně rozhodnuto, ze Jaroslavu H. (žalující stran'ě) náleží neobmezené vlastnictví
k oné louce a že žalovaní jsoul povinni, to uznati, dal,šího zasahování
~o. v~~st~ictví .žalující strany k této parcele se zdržeti a pozemek jí vráIIt~, "clmz uznana platn?st kupní smlouvy ze dne 16. prosince 1927
s uClnkem ex tunc, a hm tedy současně wzhodnuto, že na straně žalovanýcj1 ,po koupi této parcely a: jejím připsání do vlastnictví Jarosl'ava
H:.ne?ylo p~á~ní~o~i1~odu, ,aby si :př!svojovali její užitky, z čehož
zreJ~'e vYP'lyv~, ze temlto uZltky, ktere po dobu užívání parcely pobír~h, ].~o~ bezd,uvo~ně ?b~haceni'. Není pochyby o tom, že Jaroslavu H.
(zalujlcl stmne) hm, ze zalovaní loU!ky té po 8 let užívali, ušel majet-
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kový prospěch, který jí, jako výhradné vlastnici po právu příslušel, a
má tudíž vůči straně žalované zajisté nárok, aby tento prospěch, který
užíváním této parcely žalnvanou jim ušel, byl jim nahrazen. Vzhledem
k tomu, že jedná se o žalobu z bezdúvodného obohacení, netřeba se
olížr zabývati otázkou, zdali žalovaní, nab:ývajíce majetkových prospěchů z oné louky, jednali v dobré vHe čm nic, poněvadž tato okolnost při žalobě z bezdůvodného obohacení jest nerozhodnou. Z toho
důvodu Í<rké mleté promlčení, které žalovaná strana namítá, nepři
chází v úvahu.

Nejvyšší s o u

dnevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Dovolání poukazují na protokol ze dne 4. února 1925 č. j. 15.739/
25-11/1, kterým Státní pozemknvy úřad odevzdal zbytkový statek ve V.
a v něm též spornou louku p. č. 23/1 žalovaným do držby, správy a užívání, a dovozují, že tento akt Státního pozemlmvého Úř2,du nebyl nejvyšším správním soudem zrušen ani zkoumán, že se stal pravoplatným
a nelze jej řádným soudům přezkoumávati. Nejvyšší správní soud nálezy ze dne 30. listopadu 1929 Č. 21.370/29 a ze dne 7. ledna 19.32
č. 17.603/30 zrušil výměry, jimiž se Státní pozemkový úřad snažj:j
louku: č. p. 23/1 ve V., propuštěnou rozhodnutím ze dne 28. dubna
1925 podle § 20 'příďělového z"kona ze zá!boru, opět do záboru: pojmouti a v ,příděluI žalovaných ponechati, a vyslovH při tom v důvodech,
že Státní po'zemkový úřad, ponechav louku· tu vlastníku velkostatku
podle § 200 příděl. záJkona a propustiv ji ze z'áJboru, nemohl dodatečně
odvolati platně toto svoje propouštěd rozhodnutí a dodatečně prohláSiti ji za dále zabranou, ježto v době trhové smlouvy ze dne 16. prosince
1927, kte.~ou ji majHel velkostatku prodal Jaroslavu H., mohla býti
loutka ta Jako záhoru prostá lřetí'osobotl od vla~tníkaJ velkostatku koupena, a že Státní pozemkový úřad jest tímto :názorem Nejvyššího správního soudu vázán. Tyto nálezy Nejvyššího správního soudu: a v nich
vyslo;ený pro Státní ,pozemkový úfad Í' pro řádné soudy závazný názor, ze maJItel velkostatku byl opravněn ],oulmč. p. 23/1 ve V. prodati
mlynáři Jaroslavu H. a že Státní pozemkový úřad není již oprávněn
loukou tou disponovati, mají nutné za následek, že i přídelová držba a
u~ívánÍ' louky té žalovanými manžely B. byly ode dne jejího propuštění
ze z"boru nesprávné a,protizákonné. Názor nižších soudů, že, ježto jde
o žalobu z bezdůvodného. obohaceni, není třeba zkoumati, zdali držba
žalovaných byla poctivá čiI,i nic, neni ovšem správný. Kdyby žalovaní
~yli p~ctivými držiteli sporné louky, tu by jim podle výslovného a výpmečneho ustanovení § 3300 obč. zák. náležely všechny oddělené plody
a ;,ybrané užHky z ní a nemohU by tedy býti tím, co jim po právu n.á- .
lezelo, bezdůvodně obohaceni. Jdeť o specielní předpisy §§ 326/339
obč. zák. Nutno tedy zkoumati, zdaH a od které doby byla držba žalovaných v příčině sporné louky nepoctIvá. To, je otázka práv'ní (rozh.
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Č. 4659, 5588 Sb. n. s.). Podle § 326 obč. zák. jest nepoctivým držitelem ten, kdo vi nebo z okolností musi tušiti, že věc, kterou drží, náleží
jinému. Je-li tu pochybnost nebo podezření co do platnosti držby, je
taJkový stav nejistoty stavem pochybnosti, stavem obmyslnosti (rozll.
č. 9718 Sb. n. s.). Že žalovaní byli nepoctivými držiteH louky p. Č. 23/1
ve V. od doručení žaloby C ... , kterou se Jaroslav H. dllmáhal proti
nim uznání neomezeného práva vlastnického k louce té, tedy od 5. října
1928, plyne z výslovného ustanovení § 33'8 obč. zák. (rozh. Č. 14327
Sb. n. s.). Oni však byli nepoctivými držiteli- jlž dříve, od té chvíle,
kdy se dověděli, že Jaroslav H. onu louku koupil a že si na ni činí
vlastnioké nároky, neboť od té chvHe musili ji'ž počítati s tím, že jejkh
držba neni pořádná a že bude soudem shledána nepořádnou. To se dověděli ne-Ii dříve - tedy jistě alespoň dne 12. července 1928, kdy
podle vlastního svého tvrzení v žalobě o rušenou držbu C ... obdrželi
dopis, v němž jim notář B. v zastollpení Jaroslava H., mlynáře ve V.,
sdělil, že velkostatek K. prodal parceluč. 23/1 ve V. Jaroslavu H., mlynáři ve V., a že týž se ujímá držby a užívání tohoto pozemku. Že žalovaní vedli proti Jaroslavu H. úspěšné s.pory pro rušenou držbu C ... a
C ... , jest pro tento spor bez významu, ježto podle § 339 obč. zák. jest
chráněna jakákoliv držba a proto se ve sporech o rušenou držbu poctivost nebo nepoctivost držby žalobcovy nezkoumá. Vztahuje se tedy
ria žalované ustanovení § 335 obč. zák., podle něhož nepoctivý držitel
jest povinen nejen všecky ;pwspěchy, kterých držbou cizí věci nabyl,
vrátiti, nýbrž nahraditi i ty prospěchy, kterých by b)'1 zkrácený dosáhl,
a mimo to nahraditi veškerou škodu, která jeho držbou povstala. Nárok vlastníka na vrácení nebo náhradu užitků, jichž nepocti-vý držitel
nabyl, není nárokem z náhrady škody ve smyslu § 1489 obč. zák., ani
nárokem důchodovým ve smyslu § 1480 obč. zák. a nepodléhá proto
tříleté, nýbrž třicetileté době promlčecí (rozh. býv. nejv. soudu ve Vídni
z 10. dubna 1900, Z. Bn. 1901/466). Je to v podstatě nárok z bezdů
vodného obohacení stanovený zvlášť v § 335 obč. zák. O tento důvod
žalobkyně žalobní nitrok též opřely, uvádějíce" že se žalovaná strana
užitky z té louky bezdůvodně obohatila a že jest proto povinna veškeré tyto užitky straně žalující nyní nahraditi.
Pokud § 335 obč. zwk. stanoví též nithradu za lmctus neglectos, tu
jde již nad po'žadavky při žalobách z obohacení, a mimo to stanoví
výslovně i náhradu za veškeru škodu, která vlastníku nepoctivou držbou
povstala. žaloba v souzeném případě je též o tento' důvod náhrady
škody opřena. Podl'e § 1489 obč. zá!k. běží tříletá duba promlčecí pro
žaloby z náhrady škody od doby, kdy se po~kozenému &koda i, škůdce
staly znlcmými. Promlčed lhůta podle § 1489 obč. zák. počíná se teprve tehdy, když poškozený poznal r o z s a h po š k úze n í a jemu
, odpovídající výši náhradního nárGku, tedy když nabyl tak úplné a tak
bezpečné znalosti škody, že vystači k podání žaloby. V souzeném pří
padě záležela škodná událost v tom, že žalovaní zadržovali Jaroslavu
H. a žalobkyním j<l!ko jeho právním nástupcům spornou louku, vyko-
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návajíce na ni držebnostní a vlastnická práva, " skončila se teprve
tehdy, když žalov<l!ní louku tu žalobkyním vydalt, byvše k tomu donuceni výsledkem vlastnického sporu, který proti nim Jaroslav H. žalobou podanou již dne 19. září, 1928 zahájil. Vydání sporné louky žalobkyním stalo se po rluručení rozsudku nejvyššího soudu ve s:poru
žalovaným, tedy po 20. únoru 1936. Teprve tehdy byla škodná událost
skončena a teprve tehdy poznaly žalobkyně celý rozsah škody která
jim byla zpusohena. Počala se tedy tříletá lhUta promlčecí tep;'ve po
20. únoru 1936 a byla tedy v souzeném případe žaloba podaná dne
1. října 1937 podána v .příčině celého žalobního žádání ještě během
tříleté promlčecí IhMy podle § 1489 obč. zák. Není tedy žaloba ta ani
s hlediska náhrady škody promlčena. Zdali žalobcům Škoda skutečně
postala, bude věcí dalšího, řízení,? výši škody.
čís.
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Zaměstnanec není opráVt1ěn pOžadovati peněžní náhradu za dovolezaměstnavatele nežádal a kterou nevyužil. Náhrada za nevyužitou dovolenou přísluší jen, když dOvolená nebyla využita na žádost zaměstnavatele.

rtou, o niž

(Rozh. ze dne 26.
Srovn. rozh.

č.

května

1939, Rv I 466/39.)

11163, 16761 Sb. n. s.

Žalobce se domáhá na svém bývalém zaměstnavateli mimo jiné též
náhrady za nevyužitou dovolenou v částce 1012 K 50 h. Niž Š íl S o u dy
zamítly žalobu.
Ne j v.y š š í s o u d nevyhověl dovolámi.
O Ů vod y:
Odvolací soud posoudil po stránce právní správně otázku n"hrady
za dovolenou ve výši 1.012 K 50 h, neboť i p'ři výkladu §§ 26 a 27 zák
č. 154/1934 Sb. z. a n. třeba vycházeti z toho, že ž"dati dovolenou
jest jen právem .zaměstnancovým a že zaměstnavatel není povinný vnucovati mu dovo.]enou. Proto žalobce není, oprávněn požadovati peněžni
náhradu za dovolenou jím nežádanou a nev)'užitou, neboť peněžní náhrada za nevyulžitou dovolenou' přísluší jen, když dovolená nebyla využi,ta na žádost zaměstnavatele (srov. důvodovou zprávu sociálně politického výboru Č. 2720 k zákonu Č. 154/1934 Sb. z. a 11. a rozhodnuti
Sb. n. s. Č. 11163).
čís.

17316.

Dobou, rOzhodnou pro otázku povinnosti dosavadního nositele pensijního pojištění k převodu pOjištěncovy prémiové reservy na jiného
nositele pensijního pojištěni, je doba, kdy dušlo ke změně pojistné přiCivilní rozhodnuti XXI.
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Změnou pojistné příslušnosti nelze rozuměti již výstup poz dřívější pojistné povinnosti, nýbrž teprve jeho vstup do
nové pojistné povinnosti.

slušnosti.
jištěncův

Došlo-li u zřízence báňské společnosti (důlního měfiče), který byl
dOsud pojištěn u Pensijního fondu zřízenců této společnosti, ke vstupu
do pojistné povinnosti u Všeobecného pensijního ústavu, v době platnosti zákona č. 89/1920 Sb. z. a n., jest otázku převodu pojištěncovy
prémiové reservy posuzovati podle předpisů tohoto zákona (srov. § 68
řeč. zák. a § 68 nař. Č. 138/1914 ř. z.).
Podle tOhoto zákona je dosavadní nositel pensijního pojištěni
(báňská společnost) povinen převésti do Všeobecného pensijního ústavu
reservu podle stanov svého pensijního fondu (statutární reserva), nikoli
jen pojištěncovu zákonnon prémiovou reservu.
(Rozh. ze dne 26.

května

1939, Rv II 84/39.)

žalobce byl zaměsntnán jako důlní, měřič u žalované Rosické báňské
společnosti na Z. Pensijně byl pojištěn u "Pensijního fondu II zřízencl!
Rosické báňské společnosti«, jejž tato založila podle zákona ze dne
16. prosince I'J,06 č. 1 ř. z. z wku 19or7 pro všechny své zřízence povinné pensijním poji"těním podle tohoto zákona. Tento pensijní, fond
byl zlikvidován ke dni 30. června 192,0 a zákonné prémiové reservy
byly převed'eriy na Všeobecný pensijní ústav.
Žalobce tvrdí, že pensijní fond žalované společnosti byl povinen
poskytovati svým pojištěiIcl,m póžitky převyšující o jednu pětinu poc
žilky, které poskytoval Všeobecný pensijní ústav svým pojištěncům. Za
to byl tento fond oprávněn vybírati prémie a taxy vyšší o jéd:nu pětinu
než prémie a taxy zákonné. Při svém zrušení byl Pensijní fond ·U. povinen odevzdati prémiovou reservu tak zv. statutární' a vypočtenou podle
zákonných pensijních požitků o jednn pětinu. vyšších Všeobecnému
pensijnímu ústavu. Rosická báňská společnost však při likvidaci svého
tak zv. náhradního pojištění smluvního ke dni 30. června 1920 nepře
vedla za žalobce na Všeobeoný pesinjníústav tuto tak zv. statutárn'
prémiovou reservu, nýbrž jen zákonnou prémiovou reservu 4.380 K 10 ho,
Převod prémiové reservy měl však býti proveden i s 20% zvýšením
za hodnotu liároků zaručenS'ch smluvně podle cís. nař. 138/1914 ř. z.
Tato pětina by činila 877 K 60 h a mohl by žalobce za tento obnos
získati zákup let, t. j. asi .300 K ročně, o kterýžto obnos by se žalobci
jeho důchod zvýšil. Kromě toho měla býti likvidace fondu, podle zák.
č. 89/20 správně provedena až k 31. prosinci 1920 a nikoliv k 30. červnu
i 920. DúsleJkcm toho by 20% zvýšení prémiové reservy činilo Ll žalobce asi 1.160 K, za kterýžto obnos mohl žalobce míti při likvidaci
k 31. prosinci 1920 zákup let znamenajicí zvýšení důchodu ročně
o 360 K. Následkem nezpůsobilosti k povolání vystoupil žalobce 1. října
1933 ze služeb Rosické báňské společnosti a byl mu Všeobecným peJ:-
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ústavem vyměřen invalidní důchod měsíčně 1.014 K. Domáhá se

SI;~;O žalobou rozdílu mezi iiwalidním důchodem, který pobírá od Vše-

~becného pensijního ústavu a d.ůcho?em, n.a ~tert by měl n~rok pod~~

stanov Pensijního fondu ll. zhzencu RosICke banske spo~eonoslI, pn
_ lIŽ poukazu]·e též na to že žalovaná ručí za tento rozdll pk podle
CCI
- - 693/"0
stanov fonde, tak i podle 'ustanovení čl. ll, odst. _6'1 Vb·1 nar.dc.
I -,
Sb. zák. a nař. Niž š í s o 11< d Y uznaly podle za o y, o v_o a?:
~ o u cl z těchto d II vod u: Těžiště sporu tkví v tom, zda mela bylI
převedena na yšeobe,:n~ pe.nsijní ústav neje~ zákoni,tá prémi~vá r;serva,
nýbrž i statutarní premlOva reserva a zda zalovanastrana,lakozto zaJ110stnavatelka žalobcova ručí za diferencl meZI penSl]mm duchodern, na
kierý měl žalobce nárok dle sta'~o~ pe~sijního fondu. ll. zřízenců. Rosícké báňské společnostI, a penSI]nlm duchodem, ktery nyll1 pobIra od
Všeobecného pensij'ního ústavu. Náhradní, smlouva o pensijním 'pojištění žalobcově byla zřízena za platnostÍ' pensijního zákona č. 1/1907
ř. z. Dle §§ 10, 15 pensijních stanov žalované, má žalobce nárok n~
pen,ijní dÍ1chod o 11 % vyšší než činí pensijní ,důchod vypláceny
u Všeobec. pensijního ústavu. Nabytí nároku na tento pensijní důchod
je vázáno. mimo jiné dle _§ 9 st~~ov na. de~ítileté ,čle?s.tví, pIi če.r:'ž byla
v §§ 33 a 37 stanov mcena vyse pO]1stnych premn I.zpusob JIch pIa.
cenL Otázka, zda žalobce plahl pojistné prémi,e ve výši, v jaké byl povinen, či zda platil prémie jen v zákonité výši a nikoliv ve výši odpovídající zlepšení jeho pensijních nMoků ve smyslu st<tnov, ]e pro tuto.
rozepři nerozhodná, neboť bylo věcí žalované, po přípa~ě jejíh~. ná~
hradniho pensijního ústavn, aby od žalobce byly vymozenYPO]lstne
nrémie v té výši, jak je byl povinen platiti. Žalovaná strana netvrpí,že
by byla žádala do 31. prosince 1920 u ministerstva sociální péče pře
'měnu náhradní smlouvy v náhradní ústav. Následkem toho pozbyla ve
smyslu §. 65 zák. č. 89/1930 Sb. z. a ll. náhradní smlouva ža·lované
platnosti dne 31. prosince 1920, tedy již za platnosti zák. č. 89/1920
Sb.z. a n. a vl. nař. č. 693/192,0 Sb. z. a n. Na tom nezmění nic okolnost, že v roce 1922.a 19'23 byla provedena likvidace pensijního fondu.
žalované strany se zpětným datem ke dní 30. června 1920, neboť to·
se stalo jen z důvodů praktíokých a technických. Poněvadž náhradm
smlouva žalované strany zanikla dle § 65 zák. č. 89/1920 Sb. z. an.,
plati ,pro převod příslušné prémiové reservy na Všeobecný. pensijní
ústav ustanovení §§ 68 a 70 zák. č. 89/1920 Sb. z. a 'll. Nárok ža;]obcllv
na vyšší pensijní důchod, nabytý již za platností pensijního· zákona
č. 1/1907 ř. z., nemohl a též nebyl mu vzat pozdějšími zákonnými úpravami pensijního pojištění. To plyne z ustanovení §§ 66 a), 68 cís. nař.
č. 138/1914 ř. z. i z § 68 zák. Č. 89/1920 Sb. z. a n. V § 66 a) cís. nař.·
č. 138/1914 ř. z. jest ustanovení, že nositelé náhradních zařízení musi
svá. pln.ění uvésti v soulad s ustanoveními cís. nař. č. 138/1914 ř. z .•
a to tak, že hodnota zajištěných nároku, vypočtená dle zásad pojišťo- .
vad techniky, se při n e jme n š í m v y r o v n á hodnotě nároků dle
§§ 5 až 19,25 až 27 cis. nař. č. 138/1914 ř. z. Též § 68 ds. nař. č. 138/
21'
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1914 ř. z. nařizuje, že při změně no·sitele pojištění je nutno .převésti na
nového nositele pojištění nejméně ten obnos, který odpovídá takové
prémiové reservě, jaká by se nashromáždila, kdyby pojištěnec po celou
příspěvkovoll dobu býval pojištěn II Všeobecného pensijniho ústavu.
Podle § 68 zák. Č. 89/1920 Sb. z. a n. musi při změně pojistné přísluš
nosti dřívější, nositel pojištění odevzdati novému nositeli pojištění prémiovou reservu, potřebnou ke krytí získaných nároků přestupujícího
pojištěnce. žalobce získal d'le původní náhradní smlouvy nárok na nadlepšení pensijního dúchodu o 11 %. Žalovaná strana, byla proto povinna

Všeobecného pensijního ústavu celou statutárni a nikoli jen záko'nnou
prémiovou reservu žalobcovu, třebas učinily tak z jiných důvodů, jimiž
netřeba se již zabývati. Z téhož důvodu není již ani třeba zabývati se
právním 'názorem, který vyslovilo ministerstvo sociální péče ve svém
sdělení prvému soudu ze dne 28. dubna 1937, jímž nebyly nižší soudy
a není ani dovolací soud vázán, ani otázkou, zda žalobní· nárok jest po
právu' také podle § 57 (7) stanov pensijního fondu II. Rosické báňské
společnosti do Všeobeoného pensijního ústavu a konečně i podle prohlášení Rosické báňské společnosti ze dne 31. července 1915.

odevzdati Všeobecnému pensijnímu ústavu prémiovou reservu statUitáJ.iní

a nejen zá-konnou. Kdyby se tak bylo stalo, hyl by žalobce dostával ode
dne 1. října 1933 pensijní důchod o 11 % vyšší než dostává nyní. Je
tedy žalobní nárok co do dll-chodu' i výše, prvým so~d,:m .sprá~ně vypočtené, opodstatněný. Z § 57, odst. 7, stanov plyne, ze zalovana strana
jaJkožto zaměstnavatelka ručí- za chybějící obnos na prémiovou reservu
a konečně dle čl. ll, odst. 6, vl. nař. Č. 693/1920 Sb. z. a n. je žalovaná strana vůči žalobci z,proštěna závazků z náhradni smlouvy, pokud
jsou kryty převedenými prémiovými resetvami, kdežto pro ostatní nároky a práva žalobce platí i nadále ustanovení původní náhradní smlouvy o ručení zamě~tnavatele. Je tedy žalobní nárok také pro toto fHč~ní
opodstatněn. Poukázati jest i na to, že žalovaná strana se zaručIla
svým zaměstnancům prohlá-šením ze dne 31. července 1915 nejen za
dávky ve výši dle §§ 5-19, 25-27 cís. nař. Č. 138/1914 ř. z., nýbrž
i za vyšší nároky, pokud jich nabyli z pll-vodní náhradní smlouvy nebo
z jiného titulu. O těchto vyšších nárocích z původní náhradní smlouvy
nebo z jiného titulu, tedy i z pensijních stanov, uvádí žalovaná strana
v tomto prohlášení výslovně, že zůstávají nedotčeny.
Ne j v y š ší s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Jde hlavně o řešení otázky, zda povinnost ,žalované .spol':',čnost!
k převodu prémiové reservy žalobcovy z ,penstJntho fondu II. znzenCII
Rosické báňské společnosti do Všeobecného pensijního ústavu jest posuzovati podle § 68 cis. nař. č. 138/1914 ř. z., 6 podle § 68 zákona
Č. 89/1920 Sb. z. a n. Z obou ustanovení plyne, že rozhodnou pro
řešení této otázky jest doba, kdy došlo ke změně pojistné příslušnosti.
Změnou pojistné .příslušnosti však nelze rozuměti již výstup pojištěncův
z dřívější pojistné povinnosti, nýbrž teprve jeho vstup do nové pojistné
povinnosti. Žalobce však byl, jak žalovaná společnost sama uznala,
pojišté-n -ll Všeobecného pensijního ústavu teprve ode .dne 1. července
1920. Toho dne již plati.] zákon č. 89/1920 a proto pravem posuzovaly
nižší soudy povinnost ža].ované společnosti k převodu prémiové reserv~
žalobcovy z pensijního fondu II. zřízenc~ Rosické bá~ské společu?sÍ1
do Všeobecného ústavu podle tohoto z",kona a dospely podle neho
k správnému závěru, že žalovaná společnost byla povinna převésti do
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Ocitlo-Ii se staveni, sousedící se státní silnicí, následkem úpravy
státní silnice (zvýšenún její koruny) částečně pod korunOU silnice, neodpovídá stát za případné znehodnocení a pošk<není stavettí a pozemků
k němu náležejících z toho vzniklých, leč za předpokladu § 1295 11.
obč. zák.
(Rozh. ze dne 31. května 19'29, Rv I 2210/38.)
žalující se domáhá zaplacení částky 85.000 K tvrdÍ'C, že přestavbou
si,lnice (jejím zvýšením) podél jejího domu bylo třeba úpravy vjezdu
do d'vora, odvodnění dvora, zajištění domu, aby netrpěl oHesy, a dále,
že tim nastalo i trvalé znehodnocení domu. Nárok svůj opodstatňuje tím,
že škoda povstala stavbou a tím, že pro její provedení nebylo dbáno
platných předpisů, nebyl zachován zákonný postup, zejména, že se nekonala komise a nebyIi slyšeni účastníci, aniž určena náhrada za úpravu
'vjezdu do domu a nebyly vyloženy též regulační plány. Niž š í s o u cl y
neuznaly· žal.ohní nárok důvodem po právu, p r v Ý s o u cl z těchto
d ů vod ů: žalob-a ·se domáhá náhrady škody způ,sobené přestavbou
(provisomí úpravou státní silnice) v místech, kde stojí stavení žalobkyně. Pro stavby, přestavby a úpravy veřejných státních silnic nebyly
a nejsou dosud vydány stavební řády, není předpisů ani· stavebních
úřadů, jež by řeši]'y příslušné otázky a stavebník není vázán žádnými
předpisy. Cís. patent ze dne 17. března 1778 (vyhlášený gllhérniálnim
na,řízením z 5. srpna 1815č. 9482) stanoví jen, že majitelé pozemků
jsou povinni sami na SVll-j náklad bez nároků na náhradu zříditi pře
klenutí příkopů a přípojky u svých pozemků na nově zřízenou veřejnou
erární silnici a to pod trestem, bez poškození silnÍ'Ce. Rovněž ds. patenty o říšských silnicích z 8. února 1872 a 9. dubna 1876 nemají před
pisů, jež by upravovaly spoméotázky. Stavebník, to jest žalovaný stát,
nebyl tudiž povinen svolati p-ochozí komisi, nebyl povi'nen jednati s majiteli přilehlých pozemků a tedy v tomto případě sjednávati se žalobkyní odškodnění za případné škody, jež by jí snad přestavbou silnÍ'Ce
vzešly, neručí také za případné škody, jež jí vzešly zvýšením silnice
a znesnadně'ním pří'stupu do jejího domu, nýbrž naopak je žalobkyně
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jako majtielka přilehlého pozemku povinna zříditi si přípojku na veřejnou státní silnicí. Souzený případ nelze posuzovati ani s hlediska
§ 1319 obč. zák., neboť škoda nebyla způsobena tím, že se zřítí nebo
oddělí část budovy nebo jiného díla zří,zeného na pozemku. Rovněž nemčí stát jako stavebník za škody, jež vznikly nebo vzniknou na stavení
žalobkyně následkem úpravy silnice, ztížením odvodu povrchové dešťové vody neb následkem zpevněné neb vydlážděné vozovky otřesy
těžkých povozů vzhledem k tomu, že stavba stala se dle předpisů pro
stavbu veřejných státních silnic, neboť kdo vykonává své právo v zákonných mezí,ch (§ 1295, odst. 2 obě. zák.), není odpověden za újmu,
která jinému z toho vzejde (§§ 364, 1305 obč. zák.).
N e j v y š ší s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Odvolací soud přihlédl k výměru magistrátu hlavního města Prahy
ze dne 19. března 1932 č. j. 2553/32"1.-C i k výpovědi svěelka Viléma
P., takže výtka rozporu se spisy uplatňovaná tu pod dúvolacím důvo
dem vadnosti a neúplnosti řízení ,podle § 503 Č. 2 c. ř. s. jest bezpodstatná. Okolnosti, ji'chž se ony průvody dotýkají, jsou pro rozhodnutí
rozepře bezvýznamné; nejde totiž v prvé řadě o to·, zda dovolatelka byla
poškozena, nýbrž o to jde, zda žalovaná jest podle skutko-vého základu
žaloby vůbec povinna škodu z vytýkané činnosti dovolatelce ,prý vzniklou nahraditi podle předpi-sů práva soukromého. Zda jest ,předepsána
pochozí komise, jest otázkou právní, jež není předmětem důkazního
řízení. Pokud dovolatelka poukazuje pod dovolacím dLlvodem § 503
Č. 2 c. ř. s. ještě na předpis § 364 obč. zák., jde tu o provedení výtky
právní myIno.sH podle § 503 Č. 4 c. ř. s., jež však jest bezdůvodná. Poukazuje-Ii dovol«telka na to, že již samotnou přestavbou, pokud se týče
zvýšením silnice, jí byla způsobena škoda, a že dů-vod tohoto nároku
jest hledati již v předpisu § 364 ohč. zák, nelze jí přisvědčiti, protože
zVÝ'šení koruny silnice podle stavehního pl"'nu není samo o sobě výkonem vlastnického práva § 364 o. z. zakázaným. Netřeha tu v této
sQ"vislosti uvažovati ani o právech t. zv. adjacentů k veřejné silnici ani
.0 tom, jak se o právní povaze případných nároků a právních poměrt!
těch vyslovoval nejvyšší správni soud v rozhodnutkh, jež uvádí dovolat elka v dovolání, neboť hmotněprávní otázku, zda poškozenému adjacentu soukromoprávní nárok na náhradu škody ·skutečně přísluší, nejvyšš-j správni sou.d ani řešiti nemohl. Odpovědnost žalované strany nelze
dovoditi ani z výnosu místo·držitelství českého ze dne 3. listopadu 1902,
č. :;20.643, jenž se mimo to týká jiných připadů. Komisionální jednání
s adjacenty tereziánským patentem ze dne 17. Mezna 1778 nařízeno
není. žehy ostatně dovolatelce byla vzešla škoda právě z toho, že nebyla konána pochozí komise také s vlastníky domů podél silni-ce a že
by žalobkyně již pro tMo opomenutí mohla žádati náhradu škody, nelze
tvrdi-ti, když přec stavbu žalovaný stát provedl podle stavebního plánu

a neni nijak jisto, že by dovolatelka byla musila míti s případnými svými
námitkami úspěch. Porušení jiného zákonného předpisu dovolatelka netvrdl. žalovaný stát, jenž jednal v mezích svých práv (§ 1305 obč. zák.),
odpovídal by tudíž za způsobenou škodu jen podle § 1295 II obč. zák.,
tedy jen, kdyby byl jednal ve zřejmém úmyslu dovolatelku poškoditi.
Pro tento závěr není však ve s.pisu vůbec podkladu.
čís.
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Výhrada práva vlastnictví ke strojnímu zařízení továrny.
Nemá-Ii právní řád místa, kde továrninemovitost Iež~ ustanoveni
odpovídající § 297 a) obč. záki., jest otázku významu výhrady práva
vlastnického ke strojni!lllu zatizeni posouditi podle předpisů platných
před zavedenim III. dílčí novely.
Souhlasil-Ii dOdavatel strojnihO zařízení, ač si vlastnictví k němu
vyhradil, s tl~ aby vlastník nemovitosti určil strojní zařizení k trvalému
užíváni při továrně, aniž vyznačil patrným způsobem zevně, že strojní
zařízeni zůstává jeho vlastníctvím, nemůže uplatňovati své vlastnictví
vůči třetlm osobám.
(Rozh. ze dne 31.

května

1939, Rv I 230/39.)

žalujicí prodala žalované firmě (v ]ugoslavii) pro její oukrov«r
strojní z«řízení s pomocným materiálem a provedla se souhla,sem ža'lované také ",montování dodaných strojů. K prodaným věcem si vy hra,dila vlastni-oké právo do úplného zaplacení kupní ceny, jež však do-sud
"'placeni! . nebyla. Žalovaná strana upadla do konkursu, jenž dosud
skončen nenLV řízení konkursním ,uplatnila žalující k prodaným věcem
vlastnické právo, domáhajíc se jeji-ch vyloll'čení z konkursu, byla však
se svým nárokem odkázána na pořad práva. žalobou domáhá se tudiž
výroku, že ji přísluší k řečeným vécem vlastnické právo s tím že žalo·vaná jest povinna svoli~i _k tomu, aby o.ny věci byly vylouče~y z konkursu a dany k d!SPOSICI zalobkym. Proh žalobě namítla žalovaná mimo
jiné; že dodané věci spoj "ním s budovou staly se příslušenstvím budovy,
takle žalobkyni vlastnické právo k nim zaniklo. P r v Ý s o II d uznal
poclle žaloby. O d vol ac í s o ud žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:
Netřeba řešíti otázku, zda, hledíc k ustanovením §§ 293 a 300 obč.
zák. jest otázku příslušenství nemovitosti posouditi podle uherského
práva platného t<Cm., kde nemovitost leži nebo podle tuzemského práva
poněvadž výsledek je v obou připadech stejný. Podle nynějšího stav~
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tuzemského zákonodárství, to je po zavedení III. dílčí novely k obč. zák.,
jest nepochybné, že žalobkyni nepřisluší nárok na vyloučení str~i'ov~h{)
zařízení, když si nevymohla poznámku po<11e § 297 a) obč. zak., Jak
vysloveno a odůvodněno bylo v rozhodnutí Č. 11200 a 12106 Sb. n: s.
Než podle tohoto stavu zákonodárství věc řešiti nelze, poněvadž Jest
zjištěno, že v obvodě apelačního soudu v Novém Sadě, kde leží obec
Starý Sivač, není předpisu, který by odpovídal ustanovením § 297 a)
obč. zák., že by si pak žalobkyně byla snad mohla vymoci takovou
poznámku podle jiných předpisů platících v onom cizozemském území:
jest jen pouhou nijak nedoloženou domněnkou. Nelze proto, z opomenul!
žalobkyně domoci se takové poznámky nk pro souzený případ vyvo'zovati, nýbrž jest posouditi věc nehledíc k § 297 a) obč. zák., tedy podle
tU'lemskýchpředpisů platných před zavedením III. dílčí novely, kdy
ustanovení § 297 a) obč. zák. ještě nebylo. Tehdy nebyla taková poznámka přípustná (rozh. 7881 Ol. U) " předpokladem, aby movitá věc
vedlejší se stala příslu1šenstvím v·ěd nemo'vité podle ~§ 294 a 297 obi:.
zák. právě tak jako nyní bylo, aby byla s hlavlll veCI trvale spojena
movitá véc, o níž zá.kon nebo vlastník :určil, aby se jí trvale k hlavní
věci užívalo. Určil-li' vlastník nemovitosti svou movitou věc k trvalému
u'žívání při nemovHosti a spojí~li ji s nemovitostí, stácvá se movitá věc
samozřejmě příslušenstvím nemovitostí a zůstává i jeho vlastnictvím.
Spojí-li vlastník nemovitosti cizi movitou věc bez svolení jejího vlastníka a určí ji k trvalému užívání při věci hlavní, nestává se ani příslu
šenstvím nemovité věci ani vlastnidvím majitele nemovitosti, poněvadž
by to odporovalo, ustanovení § 414 obč. zák. Avš~k svolí-li k tomu
vlastník movité věci a určí-li tuto v souhlase s majitelem nemovitosti
k trvalému užíváni piří věci nemovHé, jsou Um splněny nejen předpo
klady příslušenství, nýbrž í předpoklady pr,o nabytí vlastnictví k movité véci, nebo!' spojením s nemovitostí byla movitá věc skutečně odevzdána (§ 426obč. zák.) a jest tu pravidelně i právní důvod pro nabytí
vlastnictví (§ 424 obč. zák.), nebo, jak vraví rozhodnuti Č. 1603 Ol. U.
n. p., tvoří movitá věc část nemovitosti, ztrácí povahu věci samostatné
t"k, že je nemyslitelná její samostatná držba a vlastnictví. Že podle
těchto zásad se může státí i cizí movitá věc příslušenstvím věci nemovité a vlastnictvcím toho, jemuž patří nemovitost, plyne v'šak i z rozhodnutí ČÍS. 11129, 14655 sb. Ol. U. a Č. 5768 Ol. U. n. p., jichž se dovolatelka dovolává a která byla vydána před zavedením § 297 a) obč.
zák., nebo!' tam šlo o dodácni strojů, jichž dodavatel si vyhradil právo
vlastnické do úplného zaplacení kupní ceny, a nejvyšší soud vyslovil,
že se majitel nemovitosti nestal vlastníkem strojů jen proto, že nezaplatil kupní cenu. A v rozhodnutí Č. 15063 Ol. U. vyslovil nejvyšší soud,
že cizí movité věci mohoU' býti jako příslušenství továmy věnovány,
dal-oJi vlastník těchto věcí svolení. To lze vyvoditi i z rozhodnutí Č. 7449
a 9432 Sb. n. s., kde šlo o dodání jiných movitých věcí s výhradou
vlastnictví nežli o stroje a o nich~ tudíž neplatí § 297 a) obč. zák.
A rovněž tam bylo vysloveno a odůvodněno, že do zaplacení kupní
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ceny se nestaly příslušenstvím nemovité věci a vlastník nemovitostl
nenabyl před zaplacením kupní ceny vlastnictví k věcem movitým. Ve
všech těchto případech byla připuštěna vlastni'cká žaloba dodavatele
vedlejších věcí na jich vydání. Podobně je tomu podle uherského práva.
Příslušenstvím je taková samostatná věc, jejímž stálým určením je, aby
sloužila užívání některé jiné věci jako hlav~í, na pL í továrenské zaří
zení (Fajnor-Záturecký: Nástin súkromého práva z r. 1935, str. 58).
Podle sou·dní praxe platí i tam zásada, že kup uzavřený s výhradou
vla'stnictví je úmluvou uzavřenou s odkládací podmínkou, z čehož plyne,
že vlastnické právo kupítelovo se stane existujícím, jen když Se splní
podmínka, to jest když kupíte I z,,"platí kupllícenu (zásadní rozhodnutí uherské lourie 112, strana 295, Nástin súkromého práva, str. 114).
V rozhodnutí čís, .3284 s>lovenské Sb. n. s. 'bylo pak rovněž vysloveno
a odůvodněno, že movitá v,ěc dodaná s výhradou vlastnictví do zaplacení kupní ceny majitejj, nemovitosti k trvalému a stálému užívání pří
nemovitosti se nestává p>řÍ>slu>šenstvím nemovitosti a vlastni'ctvím toho,
jemuž patří nemovitost, není-li kupní cena zaplacena. V souzeném pří
padě úpadkyně určila strojní zařízení koupené od žalobkyně s výhradou
vlastnictví do zaplacení kupní ceny k trvalému užívání pří svém cukrovaru, a dala je uvéstí žalobkyní v pevné spojení> s budovou cukrovaru.
Kupní cena zaplacena nebyla. Zásadně zůstala by tudrž žalobkyně vlastniCÍ strojního zařízení a mohla by uplatnit své vlastnické právo. Nezáleží také na tom, zdaH dodavatel strojů uplatňuje své vlastni'cké právo
proti svému smluvníku, nebo vylučuje-li věc podle § 37 ex. ř. z exekuce proti vymáhajícímu věřiteli nebo proti konkursní podstatě (§§ 12,
47 konk. ř. čís. 64/1931 Sb. Z. a n.), poněvadž aní' občanský zákon
ani uherské právo v tom směru nerozlišuje a tuzemské soudnictví, nesozlišovalo v tom směru aní před zavedením § 297 a) obč. zák., j<rk je
patrno z rozhodnutí čís, 5768 Ol. U. n. p., ani po zavedení § 297 a), jak
je zřejmé z rozhodnutí čís. 12106. Zbývá proto jen po'souditi otázku,
zdali žalobkyně přes to, že si vyhradHa vlastnické právo ke strojovému
zařízení do. jeho zaplacení, souhlasila s tím, že vlastnice cuhovaru určila
strojní zařízení k trvalému užívání při> továrně k výrobě cukru, a že
t<lekto vytvořila zřejmý stav, jenž by nasvěclčoval její mlčky projevené
vůli (§ 863 obč. zá;k.) ponechati trvale strojní zařízení jako příslušen
ství cukrovaru. Nebo!' určení věci jako příslušenství nemusí býti něja
kým existujf.cím právním jeďnáním, nýbrž stačí, že na ně sluší u.suzovati podle názoru obchodu, to znamená, že na místě existujícího, projevu individuelní vůle dotyčného vlastníka postačí stav, který vede
k tomu, aby se dalo na t"kovou vůli souditi. Dala-li i ža,lobkyně k vytvořeni takového. stavu svůj souhlas a nevyzn<!čila-li patrným způsobem
zevně, že přes to zůstává strojní zařízení jejím vlastnictvím do zaplacení kupnÍ' ceny, nemůže již uplatňovat své vlastnictví. I když poznámka
podle § 297 a) ohč. zák byla nepřípustná, zbývaly jiné způsoby, jakými
mohla zevně vyznačiti onu výhradu vlastní'Clví. NeučinÍ'!a-li tak, musí
nésti toho důsledky.
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Spoluvina neb účastenství manžela na manželčině zločinu (§ 109
obi:. zák., vyhnání plodu) odnímá manželovi právo žalovati na rozvod
manželství.
Odsouzení pro zločin nelze uplatňovati jako dtlvod k rozvodu byl-Ii
trestný čin prominut, třebas se tak stalo ještě před odsouzením. '
(Rozh. ze dne 17. května 1939, Rv 1167/39.)
Žalobce domáhá se rozvodu svého manželství se žalovanou tvrdě že
mu žalovaná hrubě na cti ubližovala, zle s ním opětovně nakládala ~ že
byla mlI~lO to odso~zena pro zločin vyhnání plodu vlastního. P r v Ý
s o u d zalobu zamltl. O d vol a c í s o u d rozvedl manželství z víny
obou stran.
Ne j vy Š š i s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí. V otázce, o niž jde, uvedl v
d

ů

vod e é h:

.P?kud odvolací soud.u"na:~, že již odsouzení žalované pro zločin vyhnam pl~du san;o o sobe stačl k povolení rozvodu. manželství z její viny,
nelze s tll11tO nazorem souhlasIlI (§ 503 Č. 4 c. r. s.). Spoluvina nebo
účastenství .na zločinu odnímá manželi právo žádati: za. rnzvod. Nemúže
pře~e manž.e~, jenž.~á.m roz:,~do~ý důvod vyvolal, své vlastní počínáni
v~~zlt~oV~lI Jako pnčmu k ~alObe o rozvod (§ 107 obč. zák. aTg. s,lovy
»radne duvody«). OdsouzenI pro zločin nelze ani uplatňovati jako dů
vod k rozvodu, byl-li trestný čin před odsouzením prominut, neboť nikolI rozsudek, nýbrž již trestný čin' vzbu-zuje u nevinného manžela onen
odpor a nebezpečí pro jmění a mravnost, které má zákon .při tomto rozvodovém dův?du na mysli. Názor odvolacího soudu, že při odsouzení
pro t;es!ný čm nelze vůbec mluviti o nějakém jeho prominutí, je tedy
mylny. Zalovaná v té příčině v první stolici výslovně namítala že žalov~ný ji nabád~l, aby. si. dala plod odstraniti, že o vyhnání pl;du dobře
vedel (posledl1l vyhnam plodu se stalo podle trestního rozsudku v roce
1936) a. že přes to v manželském spolužití se žalovanou pokračoval.
Od~ol,,-cl. so~d ~e důsl,:d~em sv~ho myl.né.~o n.ázoru s touto pro posouzenI veCl zavaznou nanutkou zalovane rad ne nevypořádal a neučinil
v tom směru žádná skutková zjištěnÍ. Jelikož odvolací soud odvolání
žalobcovo, pokud se týče tohoto rozvodového důvodu, úplně nevyřídil
trpí odvolací řízení podstatnou vadou § 503 Č. 2 c. ř. s.
'
čís.

17320.

Postižní nárok rukojmího podle § 1358 obč. zák. proti hlavnímu dlužníku se promlčuje v 30. letech, třebaže se závazek hlavního dlužníka proti
jeho věřiteli, za který se rukojmí zaručil, promlčuje ve třech letech.
(Rozh. ze dne I.

června

1939, Rv I 1836'/38.)

žalobce se zavázal jako rukojmí za žalované a jejich dluh za dodané
zboží také do výše 10.000 K za ně zaplatil. žalobou, kterou opírá o před
pis § 1358 o. z., domáhá se na nich zaplacení této částky. Proti žalobě
namítli žalovaní, že nárok žalobou uplatňovaný jest promlčen, protože
pohledávka, za níž se žalobce zaručil, podléhala podle § 1486 čís. 1 obč.
zák. tříletému promlčení a důsledkem toho podléhá tříletému promlčení
i uplatňovaný regresní nárok žalobcův. Nižší soudy uznaly podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a v otázce, o niž jde,
•
uvedl v
důvodech:

Jde jen o to, zda postižní nárok žalobcův se promlčuje v obyčejné
třicetileté promlčecí lhůtě, či zda platí tu promlčení tříleté, když nárok
věřitelův proti dlužníkům (žalovaným) na zaplacení za dodané zboží se
promlčoval ve třech letech (§ 1486 Č. 1 obč. zák.) V rozhodnutí nejvyššíhosoudu Č. 11218 Sb. n. s., citov"ném odvolacím soudem, šlo o to, zda
regresní nárok rukojmího podle § 1358 obč. zák. jest nárokem na náhradu škody, jenž by se promlčoval v tříleté lhůtě § 1489 obč. zák., či
zda není takovým odškodňovacím nárokem, nýbrž nárokem, jenž se promlčuje v třicetileté lhůtě. Vztah promlčecí lhůty regresního nároku rukojmího ku promlčecí lhůtě dlužníkova závazku, za nějž se rukojmí zaručil, nebyl v uvedeném rozhodnutí řešen. Dovolací soud má v souzené
věci za to, že přichází v úvahu promlčecí lhůta třicetiletá, třebas závazek dlužníkův vůči věřiteh se promlčoval ve třech letech. Opačné mínění
vychází z toho, že promlčení subrogované pohledávky se nemě,ní, neboť
subrogovaný dlužník nedoznává změny, jest stejně dlužen, ale jen jiné
osobě (viz Rouček-Sedláček: Komentář VI, str. 44, bod 12). Leč postižní nárok rukojmího podle § 1358 obč. zák. jest vpravdě vypořádáním
'rukojemského poměru mezi rukojmím a hlavním dlužníkem a pro nároky
z tohoto. poměru platí všeobecně obyčejná třicetiletá promlčecí lhůta,
nikoliv promlčecí lhůta kratší.
čís.

17321.

Došlo-Ii mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k úmluvě o odměně
za veškeré konané práce, jest tím rozuměti i práce přes čas, a to i takové, které byly konány v noci nebo v neděli.
(Rozh."Ze dne I.

června

19-39, Rv I 121/39.)

Podle služební smlouvy zavázal se žalobce žalované firmě, že bude
ni. pracovati, bude-li toho vyžadovati zájem firmy, případně i mimo
zakonnoll pracovní dobu, přičemž při stanovení mzdy bylo již přihléd
nuto k úplatě za tyto případné práce přes čas, Tvrdě, ·že musil pracovati z příkazu firmy v!ranu 10--12 hodin denně, ato také v neděli a ve
svátek, ba dokonce i v noci, domáhá se žalobce r.áhrady za práci přes

p~o

Čís.
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pokud jí konal v nedělí a v noci a dovozuje, že byl žalovanou fírmou
uveden v omyl, pokud jde o jeho povínnost k »případným pracím přes'

čís.

čas,

čas«.

Níž š í s o u ci y zamítly žalobu.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

•

Důvody:

Bylo dolíčeno již v plenárním rozhodnutí nejvyšišího soudu ze dne
21. června 1937, Pres. 398/37 (č. 16217 Sb. n. s.), k němuž se pro struč
nost odkazuje-, že úmluva stran o odmě!l1ě za práce přes čas není zakázána a že lze také platně paušalovati odměnu za t8.kové práce bez zřetele
na to, Zdil příslušné správní úřady práci přes čas povolily, či nikoliv.
V souzené věci není sporu o tom, že se sporné strany, uzavírajíce služební smlouvu, dohodly též na tom, že' pracovní doba jest zákonná, že
však žalobce jest povinen podle potřeby věnovati se zájmu žalované
firmy i mimo tuto dobu a že při stanovení výše ročních požitků bylo již
přihlíženo k úplatě za případné práce přes čas, jež jest v nich obsažena.
Právem uznal odvolací soud toto ustanovení smluvní za jasné a vyložil
je tak, že podle něho jsou veškeré práce přes čas, t. j. veškeré úkony.
které nelze provésti v normální době pracovní, ohsaženy ve služebních
požitcích, resp. dietách. Mezi práce takové jest počítati též práCe přes
čas, které žalobce konal v noci nebo v nedělí (v !ranu v pátek), neboť
služební smlouva neobsahuje ani nelze z obsahu jejího vyvozovati ně
jaká obmezení nebo výjimku v tomto směru. Nebylo třeba, aby služební
smlouva výslovně stanovila, že paušalování odměny za veškeré práce se
vztahuje také na odměnu za práce přes čas konané v nocí nebo v nedělí
(v pátek). Neprávem poukazuje dovolání, tvrdíc opak, k rozhodnutím
Č. 16242 a 14200 Sb. n. S., neboť v onom rozhodnutí nebyl takový opačný
právní názor vysloven, ač se tam jednalo o paušalování odměny za práce
přes čas, v tomto rozhodnutí se pak nejednalo vůbec o paušalováni takové odměny. Protože, jak bylo dolíčeno, došlo k výslovné úmluvě sporných stran o paušalování odměny za veškeré práce, tedy i práce přes
čas, jímíž jest rozuměti í práce přes čas, konané v noci nebo v neděli
(pátek), netřeba se jíž zabývati otázkou, zda mohlo dojítí a došlo k jejímu paušalování mlčky a zda se vůbec zákon č. 91/1918 Sb. z. a n.
vztahuje také na práce přes čas konané v cízině. Že služební smlouva
sporných stran, tedy i úmluva o paušalování odměny za veškeré práce,
nebyla uzavřena jen pro služební poměr v tuzemsku, neplyne z nesporného ustanovení jejího, kterým sí žalovaná firma vyhrazuje právo pře
ložitÍlžalobce do jiného služe'hl1ího sídla, třeh-a v cizině, přiděliti ho v tuzemsku nebo v cízíně některé jíné firmě, patřící do okruhu jejích zájmů,
a že toto přeložení nebo přiděleni může býti provedeno podle potřeby
kdykoliv a na jakoukolív dobu.

17322.

Byla-li pozůstalost dodatečně projednána
ač se v původnlm řízení k pozůstalosti přihlásili
pozůstalost také odevzdána, jest dodatečné
zmatečné.
(Rozll. ze dne 2.

června

jen s jedním dědicem,
dva dědicové, jimž byla
projednání pozůstalosti

1939, R I 280/39.)

V pozůstalostnim řízení o pozL1stalosti po Janu S. byla pozůstalost
odevzdána bezvýminečně ze zákona se přihlásivším dědicům Antonínu
a lanu S., a to podle dědické dohody mezi těmito dědici uzavřené. K návrhu Jana S. odevzdal pozůstalostní soud jmění zemřelého dodatečně
najevo vyšlé jen tomuto dědici. O tomto jmění nebyl druhý dědic Antonín S. ani vyrozuměn a také dodatečné řízení pozůstalostní bylo provedeno bez něho. Rek u l' sní s o u d zrušil k stížnosti Antonína S. usnesení prvého soudu, jímž bylo dodatečně najevo vyšlé pozůstalostní jmění
odevzdáno jedině Janu S. D ů vod y: Podle § 179 nesp. pat. jest
o nově nalezeném jmění po odevzdání pozůstalosti provésti dodatečně
úřední jednání a učiniti opatření k zapravení zákonných poplatků. Není
třeba nové dědické přihlášky ani odevzdání. Z toho plyne, že návrh na
projednání pozůstalosti o jmění nově najevo vyšlém nemá sice v zápěfí
zahájení nového pozůstalostního řízení, nýbrž řízení se jen přimyká jako
dodatek k pozůstalostnímu řízení již ukončenému, ale neznamená to, že
by toto řízení mělo býtí provedeno jen s jedním dědicem bez účasti druhého dědice, jenž se předchozího projednání zúčastniL Pro dodatečné
řízení podle § 179 nesp. pat. jest použíti zásad, kterýmí se řídilo dří
vější pozůstalostni řízení. V dřívějším pozůstalostním řízení učinili dě
díci podle § 114 nesp. ř. místopřísežné seznání jmění podavše bezvýminečnou dědickou přihlášku. Místopřísežné seznání jmění bylo vzato za
.podklad projednání místo soupisu (§ 114, ll. odst. nesp. pat.). Vyskytlo-li se nyní nové jmění dříve neznámé, mohlo se dodatečné řízení podle
§ 179 nesp. pat. projeviti zase jen ve formě místopřísežného seznání
jmění, ovšem souhlasného seznání obou dědiců. To předpokládá, že
druhý dědic měl býti o nově najevo vyšlém jmění zpraven a že řízení
mělo býti provedeno za jeho účasti. Nestalo-li se tak, byla porušena zásada o nutnosti slyšeti účastníky před rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 41 lit. g) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

zruš,il napadené usnesení jako zmatečné podle
neboť k pozůstalosti po Janu S. se
přihlásili dva dědici, jimž pozůstalost byla také odevzdána, takže doda. tečným projednáváním pozůstalosti ve smyslu § 179 nesp. pat. provedeným toliko s jedním dědicem byla porušena zásada o nutnosti slyšeti
před rozhodnutím účastníky, tedy v tomto případě druhého dědice Antonína S.
Rekursní soud

správně

§ 41 g) zák. 100/1931 Sb. z. a n.,

-
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zl1m a pojištčni kapitálu na případ smrti bylo sjedl'áno ve prospěch doručitele pojistky Podle § 152 řečeného zákona jest při pojištění kapitálu
užíti ustanovení § 128 o pojištění ve prospěch osob třetích. NižŠ'Ími
soudy bylo zjištěno, že zůstavitel v dubnu 1937 pojistku odevzd.al žalobkyni se slovy: »Paní
kdyby se se mnou něco stalo, jste doručitelkou
pojistky a peníze jsou vaše,« že žalobkyně pojistku přijala, uložila do
psacího stolu, kde ji měla v době úmrtí zůstavitele ještě uloženou. Ža-

Jestliže zůstavitel před svou smrti odevzdal jiné osobě pojistku
pojištění kapitálu proti tělesným úrazům a na případ smrti) znějící ve
prospěch doručitele pojistky s !lm, že »peníze jsou jejÍ«, jde o platné
darování mezi živými, jež nevyžaduje formy notářského spisu.
(o

c.,

(Rozh. ze dne 2. června 1939, Rv I 2089/38.)
Srov. Sb. n. s.

čís.

Íobkyně sice v řízení před prvým soudem netvrdila výslovně, že jde
o darování mezi Živ)rmi. Podle celého vylíčení skntečností, o které žalobkyně opřela svůj nárok, nemůže však jednáni:1i mezí živými v projednávané věci býti jiné právní jednání, než darování po rozumu §§ 938
a násl. obč. z. Pojistka, o niž jde, není sice pravým cenným papírem zně
jícím na majitele nebo doručitele (srov. rozh. čís. 16526 Sb. n. s.), ze
zjištěni nižších soudů však plyne, že mezi zůstavitelem a žalobkyní byla
nejen uzavřena ústni smlouva darovací" nýbrž i, že nárok na pojistnou
sunUl byl· zLtstavitelem žalobkyni skutečně také odevzdán (rozh.čís.
14956 Sb. H. s.) ve smyslili § 943 ohč. zák. K platnosti darovací smlouvy
nebylo tudíž potřebí notářského spisu podle § I d) zák. čís. 76/1871
ř. zák. Ježto ,odvolací soud vycházel z odchylného nesprávného právního
nazírání, bylo změnou jeho rozsudku obnoviti rozsudek prvního soudu
(§ 510 c. ř. s.).

16526, 14956.

Žalobkyně přednesla, že zůstavitel Jaroslav K. jí před svojí smrti
odevzdal pojisllm na 10.ODO K se slovy: »Panl C., kdyby se Se mnou
něco stalo, jste doručitelkou pojistky a peníze jsou vaše«. žalobou, o niL
jde, se domáhá na dědicích zůstavitelových uznání, že pojistná suma
10.000 K podle řečené pojistky nenáleží do pozllstalosti. P r v Ý s o u d
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D II vod y:
Pojistka, o niž jde, není cenným papírem znějícím na majitele nebo doručitele, nýbrž papírem legitimačním (rozhodnutí 14966 a 16526 n. s.).
J~st1iže zllstavitel odevzdal žalobkyni pojistku se slovy »paní C., kdyby
se se mnou něco stalo, jste doručitelkou pojistky čl ty peníze jsou vaše«,
patří podle § 152 a 128 zákona ze dne 3. červenCe 1934 č. 145 Sb. z.
a n. o pojistné smlouvě pojistná suma do pozůstalosti pojistníkovy, ledaže učinilo nároku jiné opatření jednáním mezi živými neb na případ
smrti. Napadený rozsudek vychází z právního názoru, že zůstavitel daroval žalobkyni pojistnou sumu tím, že jí odevzdal papír, t. j. pojistku
podle § 426 o. z. o., a. že darovací smlouva byla uzavřena podle § 863
o. z.· o., protože žalobkyně pojistku přijala a do svého psacího stolu uložila. Av·šak žalobkyně se stala takto jen doručitelkou poji,stky, neprokázala však, že pojistník pořídil jednáním mezi živými o svém nároku v její
prospěch (rozll. 16526 Sb. n. s.), neboť zůstavitelova pohI-edá>vka v době
uzavření smlouvy darovací ještě neexistovala a jde tedy o darování bez
skutečného odevzdání podle § 943 o. z. o. Protože nebyl dodržen před
pis § I zákona ze dne 2'5. července 1871 ř. z. 76 o notářském spisu
(§ 883 o. z. o.), nevzešlo žalující právo žalovati dárce na plnění, tím méně
jeho dědice (§ 547 o. z. o.) na uznání, že pojistná suma nenálle'ží do jeho

či,.

Byla-li nemovitost, již dlužnik odporovatelnou smlouvou prodal zatížena ne p la t n o u fideikomisárni substituci, nebrání poznárnkafideikomisární substituce odporujicimu věřiteli, aby vedl exekuci k u8pokojfní své pohledávky bez omezení i na podstatu nemovitosti.
(Rozh. ze dne 6.

pozůstalosti.

N e j vy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dúvody:

Podle § 128 (3) zákona ze dne 3. července 1934 čís. 145 Sb. z. a n.
o pojistné smlouvě jest pojistnou sumu, je-li pojištění kapitálu pro pří
pad smrti sjednáno ve prospěch majitele nebo doručitele, podati do pozůstalosti pojistníkovy, ledaže učinil o nároku jiné opatření jednáním
mezi živými nebo pro případ smrti. Podle nenapadeného zjištění nižšícil
soudll jde v projednávané věci o pojištění kapitálu proti tělesným úra-

17324.

o

června

1939, R I 242/39.)

~ r v -ý s o II d zamítl žalobu, domáhající se V)TfOku, že žalovaní jsou
povmni trpěti, aby se žalobkyně uspokojila z nemovitosti nabyté podle
tvrzení žaloby odporovatelným právním jednáním (koupí) od dlilžnice
žalobkyně Anny B., v podstatě proto, že prodejem této nemovitosti nemohla býti žalobkyně vůbec zkrácena, neboť vlastnictví dlužnice Anny
B. k zcizované nemovitosti bylo omezeno fideikomi"sární substitucí V~
prospěch dětí Anny B. a žalovaní před nabytím nemovitosti ani nevě
děli, že již v době zřízení fideikomisární substituce Annou B., pokud se
týče Antonínem B., od něhož tato jako dědička ze závěti nahyla vlastnictví poloviny nemovitosti obmezeného fideikomisární substitucí měli
tito úmysl zkrátití žalobkyni. O d vol a c í s o u cl uložil prvému ~oudu
n?vé jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Odvolací soud nesouhlasí s právmm názorem prvého soudu. Okolnost, že zcizovaná nemovitost byla obmezel1a fideikomisární substitucí, nemá totiž vlivu na odporovatelnost
právního jednání dlužnice Anny B. (§ I odp. ř.). Prvý soud mylně dovozuje z objemu oprávnění dlužnice jako pouhé poživatelky a tudíž z její
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ne~ožnosti zcíziti věc bez spolupůsobení poddédiců (fideikomisářů) nezpus::,.bdost napaden~ho právního jednání zkrátiti věřitele, přehlížeje, že
se vente! \§ 9 odp. r.) mohl I za trvam substItuce uspokojiti z nemovi-

tost~ pro~tredky, kte;e se podstaty substi!;rčního Jmění nedotýkají (vnucena .Spl ava), ,nebo ze nemusil nastatI pnpad substituce pro vzdání se
sub.stItutťí an.ebo jinakou příčinou, takže by sama substituce zanikla a
d:uzmc~ ~e .llln stal~ neobmezenou vlastnicí nemovitosti. Právem proto
pnpom1l1a zalobkyne, že zcizované jmění i za trvání substituce mělo
SVOJ}. hodn~tu, která m~ byb odňata v odpor vzatS'm jednáním. FideikomlSare take n.elze povazo~atI za spolusmluvce napadeného prodeje (§ 12
odst. ~ odp. r.)' .. nebo~ tl se vz?ah svého oprávnění pouze v poměru
k A}1l1e B., aby)! umozmh ZClzem nemovitosti. Okolnost pak, že by zci:efil bez tak::,veho vzdání nebylo možné, nepřekáží tornu, aby proti vě
nteh .b~lo prece uznáno za bezúčinné, když podstatou odpťírčího práva
je pr.a~e Jen relati~ní b:,zúčinn~st a l:Ikoliv neplatnost celého právníh')
jednam (§ 7 odp. r.). Vec se ma tak, Jako by tu lideikosární substituce
Jíž se o~rávn~ní vzdali, vůbec nebylo a nelze snad počítati s nějaký~
obn?vemm pre.~eŠlého stavu v případ~, že by se smlouva proti žalobkyl~1 ~tala .beZll~ln~ou úlspěšným odporem .. Právem proto vytýká odvolam, ze v. nzenl pred prvym soudem pro Jeho nesprávný právní názor
nebyly al1l ':.z~~y na pretřes okolnosti podstatné pro rozhodnuti.
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl rekursu.

D ů vod y:
Jde o to, zda žalobkyně byla prodejem nemovitosti jemuž odpomje
zkra~ena. ve svS'ch právech jako věřitelka prodatelky A~ny B., jak před~
pokladap §§ .2, .č. I, a. 9 odp. ř., když na prodané nemovitosti byla pozname.nana fIdelkOl~lsarní substituce ve prospěch bud' Barbory B. neb
Antom~a B. n.e.b Vacl~;ra B. Odv?l~cí s?ud přisvčdčil této otázce maje
za, to, ze .se v,entel n;uze I za tr~al1l frdelkomisární substituce uspokojiti
znemo~l,(ost~ pTostr.edky, ktere se ,podstaty nemovitosti nedotý,kají
(vnuc:,na. spmva), .a ~e připad su~stituční nemusí nastati pro vzdání se
sub~l!tutu, ane? z J}ne pnč!ny, takze by sama substituce zanikla a obmeze,~e vlastn~cke ~:avo .dlu~l1lce. n~bylo svého plného rozsahu. Tu odvolaCl so~d predevslm prehledl, ze zalovaní sami uznávají že vykonatelná
p.ohledavka. žalobk~ně, ? jejímž trvání není sporu, byla' dluhem zemře
le.ho Ant?nllla B., ze dale prodaná nemovitost náležela polovicí k pozustalo.sl! po tomto Antonínu B. a že lideikomisární substituce pozna~enana na pro.d.an~"nemovitos!i spočívá je~. ~a posledním pořízení Antomna, B. a nemu},e J}Z z t?ho duvodu vyloucltl, aby polovice nemovitosti,
~te:a brla souc~sl! pozustalosti po dlužníkovi, bylo použito k uspokoJenI one pohledavky, která jest dluhem pozťrstalostním takže v tomto
roz~ahu mŮže ex~kuc~ býti vedena i ,na podstatu nemov'itosti (vnucenou
dlazbo~). NehledlC al1l k tornu, vychazí odvolací soud zřejmě z oředpo
kl~du,. z.e.l de o f1deikomisární substituci platnou a tedy v souzené věci
p;avne uCll,;nou. I v t?m)e na omylu. Podle §§ 608 a 60.9 obč. zák. může
zustavltel fIdelkomlsarnl substituci nařídí ti jen vzhledem k jmění, které

zůstavil. Uváží-li se dále, že podstata fideikomisární substituce zálež,í
v tom, že jde vlastně O ustanovení dědice s doložením výminky odklá~
dací nebo lhůty počínací, ,plyne z § 564 obč. zák., podle něhož, zůstavitel
musí sám ustanoviti dědice a nesmí jeho jmenování přenechati výroku
třetí "soby, že zůstavítel nemůže určení substituta přenechati institutovi
(rozh. Č. 16584 Sb. n. s.). Takovou substituci však poslední pořízení
Antonína B. neobsahuje, poněvadž se vztahovalo na celou nemovitost,
tudíž i na polovici nemovitosti, která institutce Anně B. již náležela, a
poněvadž ponechalo ínstitutce na vůli, kterému z děti nemovitost předá.
I když je v posledním pořízení určen okruh osob, z nichž měl býti nástupce vybrán, není tím vyhověno § 564 obč. zák., a proto nenabyla
Anna B. ani druhé, zděděné polovice nemovitosti jen jako požívatelka
ve smyslu § 613 obč. zák., nýbrž jako vlastni Ce bez omezení v právu ji
zatížiti. Z toho plyne, že poznámka lideikomisární substituce nemohla
brániti právu žalobkyně vésti exekuci k uspokojení své pohledávky bez
omezení na: celou nemovitost. Opačné stanovisko prvního soudu jest nesprávné. Odvolací soud proto právem tento rozsudek ,zrušil a nařídil
prvému soudu, aby doplnil řízení a vzal na přetřes ostatní okolnosti pro
spor rozhodné. Při tom bude prvnímu soudu řešiti také otázku, zda by
žalobkyně, kdyby vedla exekuci podle žalob ní prosby, dostala, aspo.ň
částečnou úhradu své vykonatelné pohledávky, zda tedy tuje naděje na
zvýšeni možnosti jejího uspokojení. Na tom, že žalobkyně v tomto směru
neučinila určitý přednes v první stolici, jak dovolací rekurs vytýká, nezáleží. Jde-li, jak tomu je v souzené věci, o dťrvod odporovatelnosti podle
§ 2, č. lodI'. ř., není třeba, aby poškození věřitelovo bylo jím jako takové zvlášť uvedeno, nýbrž je na odpůrci, by je popřel a po případě
tvrdil a dokázal, že provedení odporu neposkytuje prospěch pro věřitele
(srov. rozh. Č. 10855 Sb. n. s.).

čís.

17325.

Jestliže se strany za platnosti vládního nanzení č. 137/1934 a č. 280/
1934 Sb. z. a n. dohodly, že se podobu trvání obilního monopolu nemá
vziti za podklad ceny obilí aritmetiCký průměr ceny výkupní a prodejní,
nýbrž jen cena prodejn~ nemá na tuto úmluvu vliv ustanovení čl. I,
odst. 1, vl. nař. č. 218/1936 Sb. z. a n.
Taková úmluva byla dovolena podle vl. nač. č. 280/1934 Sb. z. a n.
(§ 3) a je dovolena i podle vl. nař. č. 218/1936 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 6.

června

19'39, Rv I 21/39.)

Podle pachtovni smlouvy, uzavřené mezi žalobci a žalovaným, měl
žalovaný platiti pachtovné ve výši ceny 180 kg pšenice z I korce. Cenou
'obilí rozuměla se prodejní cena obilí, znamenaná na Pražské plodinové
burse. V případě státního hospodaření s obilím měla cena pšenice odpovídati nejvyšší ceně prodejní státem stanovené. Žalobci tvrdíce, že jim
žalovaný dluhuje na pachtovném podle řečených podmínek částku
Civiln! rozhodnuti XXI.

•
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4.770 K, domáhají se jejího zaplacení žalobou. Proti žalobě namítl žalovaný, že pachtovné má zaplaceno, hledíc k tomu, že je platil níkolívpodle smlouvy, nýbrž podle vl. nař. čís. 218/1936 Sb. z. a n. Zažalovanou
částkou jest právě rozdíl mezí výkupní a prodejní cenou obílí. P r v n í
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle § ;:, vl. nař. č. 280/1934
Sb. z. a n. rozumí se cenamí obilí, podle níchž se má pachtovné platí ti,
cena tam stanovená jedině a pouze tehdy, když ohledně těchto cen obilí
se smluvní strany jínak nedohodnou. Pachtovní sn',louva byla uzavřena
za platnosti vl. nař. č. 280/1934 Sb. z. a n. a proto ustanovení § 3 téhož
nařízení nepřichází v souzeném případě vůbec v úvahu, ježto se strany
dohodly ve smyslu § 3 jinak, než jak stanoví § 3, totiž na cenách prodejních. Jest proto s hlediska vl. nař. č. 280/1934 Sb. z. a n. směrodatná
pro způsob placení a výpočet cen jedině pachtovní smlouva. Ustanovením čl. I vl. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a.n. byl sice předpís čl. 3 vl. nař.
Č. 280/1934 Sb. z. a n. změněn, avšak tato nová úprava je pro strany
závazná zase a jen tehdy, když se strany nedohodly jinak. Nemá-Ii na
smlouvu vliv vl. nař. Č. 280/1934 Sb. z. a n., nemltže míti vliv na tut;)
smlouvu ani pozdější vl. nař. Č. 218/1~36 Sb. z. a n., a to proto, že čl. I
vl. nař. Č. 218/1936 pouze měníl púvcidní předpis § 3 vl. nař. Č. 280/
1934. Mění se tedy ustanovení, kterého v daném případě nelze užíti, takže
tato změna má význam jen tam, kde platí ustanovení § 3 vl. nař. Č. 280/
1934 Sb. z. a n. Leč i kdyby bylo lze použíti vl. nař. Č. 218/1936 na
obsah této smlouvy v zásadě s ohledem .na další znění tohoto nařízení,
nejsou tato ustanovení pro strany rozhodná, ježto se strany opět dohodly jínak. K dohodě, resp. k projevu vůle plně .závaznému lze dospěti
nejen výslovným a přesným prohlášením ústním nebo písemným, ný?rž
i takovým jednáním, které v uvážení všech okolností nedává rozumneho
důvodu k pochybování o projevu vůle některé smluvní strany a tedy
mlčky (§ 863 o. z.). Žalovaný totiž po celou zatímní dobu pachtovní platil pachtovné až do 1. července 1937 ne podle vl. nař. Č. 280/1934 a
Č. 218/19'36 Sb. z. a n., nýbrž přesně podle pachtovní smlouvy, t. j. platil
ceny prodejní. Jestliže tedy žalovaný přes nstanovení vl. nař. Č. 280/1934
a Č. 218/1936 Sb. z. a n. a už za jejich účinnosti přece platil podle
snilouvy a jestliže tento způsob placení žalobci přijali, dal tím najevo,
že respektuje smlouvu pachtovní. Došlo tak mezi stranami za účinnosti
vl. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n. k jiné dohodě, uzavřené mlčky. Nemůže
se tedy žalovaný po této mlčky uzavřené dohodě odvolávati pro pozdější
období pachtové na vl. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n. Kdyby byl chtěl žalovaný použíti dobrodiní vl. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n., měl už v obdobi
od 1. července 1936 do 1. července 1937 platiti podle tohoto vl. nař. a
ne podle smlouvy. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:
Jde o to, zda žalovaný je povinen platiti pachtovné podle smlouvy,
to jest podle prodejnich cen pšenice či podle cen výkupnich. Odvolací
soud JTIá za to, že žalovaní nemusejí platiti cenu prodejní, nýbrž cenu

výkupní, poněvadž prý »alespoň do dne 15. července 1936 nedošlo
k žádné dohodě stran v tom směru a zejména se nestala žádná taková
dohoda ani mlčky tím, že za platnosti vládního nařízení č. 218/1936 Sb.
z. a n. bylo pachtovné placeno podle pachtovní smlouvy' v cenách prodejních a nikoli v cenách výkupních«. Není však správné, že do 15. čer
ven.ce 1936 nedošlo k dohodě stran o tom, zda se mají platiti ceny výkupní či prodejní. Vždyť se staIo nesporným, že podle pachtovní smlouvy
ze dne 10. dubna 1935 se žalovaný zavázal platiti žalobcům pachtovné
ve výši ceny za 180 kg pšenice z 1 korce a že cenou obili rozumí se prodejní cena. Že snad tato úmlu,va byla pozdější úmluvou stran změněna,
nebylo ani tvrzeno. Podle § 3 vlád. nař. č. 280/1934 Sb. z. a n. měl se
bursovními cenami obili rozuměti, pokud se smluv ci jinak nedohodnou,
aritmetický průměr výkupních a prodejních cen podle vlád. nař. Č. 137/
1934 Sb. z. a n. Uvedené ustanovení bylo změněno článkem I, odst. 1
vlád. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n., jenž praví, že cenami obilí se rozumějí
podobu trvání obilního monopolu výkupní. ceny zvýšené o dobové pří
platky, pokud se smluvci jinak nedohodnou. Podle důvodové zprávy
k vládnímu nařízení Č. 218/1936 Sb. z. a n. vyhovuje tato změna opě
tovným přáním, že míra závazků se má posuzovati jen podle jedné ceny
a tou jest cena výkupní a nikoli cena vyplývající 7. průměru mezi cenou
výkupní a prodejní. Systém dvojích cen obilních vytvořil teprve obilní
monopol a účelem vládního nařízení č. 2'18/1936 Sb. z. a n. bylo, aby
byl autentIcky vyložen pojem »cena obili«. Byla jím stanovena jednotná
cena obilí pro ty případy, v nichž smluvci bez bližšího určení se pouze
domluvili, že se bude platiti cena toho neb onoho druhu obili, v nichž
však nebylo určeno, jaká cena to má býti. Tomu nasvědčuje i znění čl. I,
odst. I, vlád. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n., jenž stejně jako vládní naří
zeni Č. 280/1934 Sb. z. a n. užívá obratů »rozumí se« a»pokud se strany
jinak nedohodnou«. V souzeném případě byla pachtovní smlouva uzavřena dne 23. VII. 1935, tedy v době, kdy byl již zaveden obilní monopol.
Obě strany věděly, že existují výkupní a prodejní ceny obílí a podle
oprávnění vyhrazeného jim ve vlád. nař. Č. 280/1934 Sb. z. a n. se výslovně dohodly, že po dobu trvání obilnlho monopolu nemá se vzíti za
podklad aritmetický průměr dvou cen, o němž mluvilo vlád. nař. Č. 280/
1934 Sb. z. a n. v době uzavřenI. smlouvy, nýbrž ceny prodejní. T",ková
úmluva nebyla nedovolená podle § 3 vlád. nař. Č. 280/1934 Sb. z. a n.
a jest dovolena i podle vlád. nař. Č. 218/1936 Sb. z. a n. Poněvadž obě
strany v pachtovní smlouvě z 10. dubna 1935 přesně určíly a vyložily za
platnosti vládního nařízení uvedeného na prvém místě, na jakém podkladě se mají počítati obilní ceny pro placení pachtovného, nemá na tuto
jejich IÚmluvu vliv ustano'vení čl. I, odst. 1, vlád. nař. č. 218/19'36 Sb.
z. a n. Žalující strana má tudíž nárok na pachtovné, vypočtené podle prodejních cen obili a nikoli podle cen výkupních. Žalovaný - který ještě
dne 1. července 1936 zaplatil ve smyslu pachtovní smlouvy řádně pachtovné podle prodejních cen obilí - , jest v neprávu, když ode dne 1. čer
vence 1937 platil pachtovné pouze podle cen výkupních.
22·
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žalobce domáhajicí se vráceni věci na základě výhrady vlastnictvi,
musí, jde-Ii o splátkový obchod podle zák. č. 76/1935, tvrditi a prokázati, že dal kva1ilikovanou podminku podle § 5, odst. 2 zák. č. 76/1935;
jinak jest žalobu i bez zvláštni námitky žalovaného zamitnouti pro tentokráte.
Nestači přednes žalobce, že vyzval žalovaného kupitele k vydáni
koupené věci a že ho pře d t i m žaloval o zaplaceni zbytku kupní
ceny.
(Rozh. ze dne 6. června 1939, Rv 1171/39.)
Žalobce prodal žalovaným na splátky šicí stroi, vyhradiv si k němu
vlastnIcké právo až do úplného zaplaceni trhové ceny. Nedoplatek,
s nímž byli žalovaní v prodlení, vymáhal soudně a k jeho vydobytí vedl
po vydání odsuzujícího rozsudku exekuci, avšak bezvýsledně. Uplatňuje
k prodanému stroji vlastnické právo, domáhá se jeho vrácení. P r v Ý
s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl pro
tentokráte.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl do·volání.
Důvody:

Podle předpisů §§ 5 a 6 z<ikona ,č. 76/1935 Sb. z. a n. jest kvalifikovaná upomínka podle druhého odstavce § 5 tohoto zákona podstatnou
podmínkou pro uplatnění výhrady vlastnického práva při splátkovém
obchodě. Proto musí prodatel při splátkovém obchodě, domáhaje se žalobou vráceni věci na základě výhrady vlastnictví, ve svém přednesu
též tvrditi a dokazovati, že byla splněna uvedená podmínka, neboť jinak
by musila býti jeho žaloba - a to i bez zvláštní námitky žalo·vaného v tomto směru zamítnuta pro tentokráte pro vadnost žaloby samé, která
není žalobním přednesem řádně opodstatněna. Rozhodnutí č. 12561 Sb.
n. s., jež bylo vydáno ve sporu směnečném o zaplacení směnečné sumy
a jest vybudováno na základě soustředění námitek ve směnečném řízení,
se netýká .otázky, o niž jde v souzené rozepři. V této věci uplatňoval
žalobce sám v žalobě, že věc, jejíž vrácení žádá, prodal žalovaným na
splátky a mezi stranami nebylo a není sporu o tom, že šlo o obchod
splátkový spadající pod ustanovení zákona č. 76/19'35 Sb. z. a n. Přesto
žalobce ani v žalobě ani v pozdějším přednesu netvrdil, že se zachoval
podle § 5, odst. 2 uvedeného zákona, že totiž žalovaným písemně oznámil, že chce uplatniti výhradu vlastnictví, a že jim zároveň poskytl lhůtu
nejméně osmidenní k zaplacení promeškaných splátek. Jak nyní sám
v dovolání uplatňuje, tvrdil v první stolici jen, že vyzval žalované k vydání šicího stroje a že před tím žaloval žalované o zaplacení zbytku
kupní ceny. To však podle zákona nestačí a nemůže zvrátiti napadený
úsudek odvolacího soudu, že žalobcem nebyla tvrzena kvalifikovaná
upomínka podle § 5 zák. č. 76/1935 Sb. z. a n. Právem proto odvolací
soud pro tentokráte zamítl žalobu vzhledem k tomuto nedostatku, i když

žalovanými v první stolici nebyl namítán. Jde o nedostatek řádného
opodstatnění žaloby a k tomuto nedostatku měl první soud přihlížeti již
v rámci návrhu žalovaných na zamítnutí žaloby.
čís.

17327.

Tím, že po zahájení sporu o žalobě zápůrči podle § 523 obč. zák.
pro osobování si práva jízdy byla jízda po sporné cestě policejně zaká~
zána, nestal se spor bezpředmětným.
(Rozh. ze dne 6.

června

1939, R II 88/39.)

Žalobci se domáhají zápornou žalobou zápůrčí (§ 523 obč. zák.) ná
žalovaných, že jim n~přfsluší p:~vo j!zdy oPo p~r.cele č .... , že jsou po-:mm to, uzna~1 a z~rzet.l. s~ ~alslch z~S?~U ~o JejIch vlastnického práva..
Zalovam namlth mImo j1ne, ze pohceJl11 redltelství v M. O. zakázalo užívati cesty vedoucí přes onu parcelu· a tento svůj zákaz také oznámilo
tím, že na obou stranách umístilo příslušné úřední znamení. P r v Ý
s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uložil prvému soudu, vyhradiv svému usnesení právní moc, nové jednání.a rozhodnutí. .
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Tím, že po zahájení sporu byla policejně zakázána jízda po .sporné

cestě, ,ne~tal ~e žalobní náro"k. b~zpře~~ěotným. Toto policejní opatření

vydane zreJme s hledIska vereJnych zajmu netýká se okruhu práv soukromých. Nezpůsobilo zánik služebnosti jízdy, jestliže tato služebnost
žalovaným skutečně náleží. Také neučinilo bezpředmětným hájení ,žal~bců lroti ?s~b?vání sl~,žebnosti, jesll!že ta50 žoalovaným po právu nepnslus!. PollceJl11 zakaz Jlzdy po sporne ceste muže býti policejním úřa.
.dem podle jeho úvahy volně změněn nebo zcela odvolán i bez ingerence
stran; pro ten případ nemohou však zůstati žalobci bez ochrany proti
případnému porušování svého vlastnického práva.
čís.

17328.

Odepřelo-Ii ministerstvo sociální péče po smrti člena stavebnltto
družstva, jehož trhovou smlouvu se stavebním družstvem v příčině urči"
tého domu již schválilo, souhlas k převedeni tohoto domu do vlastnictvi
zůstavitelova universálního dědice pro závady v osobě dědicově má dě'
díc proti" sta.vebnímu družs~u nároky jen jako bezelstttý držitel podlé
§ 331 obc. zak. Nároku na nahradu t. zv. renty pozemkové nemá.

(Rozh. ze dne 6.

června

1939, Rv II 20/39.)
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Žalobkyně přednesla v první stolici, že farář Josef M., zemřelý dne
9. března 1934, jehož je žalobkyně universální dědíčkou, byl od roku
Hl22 členem žalovaného družstva a čekatelem dOnIll č. p. 334 v B. Mezi
ním a družstvem byla začátkem roku 1934 uzavřena trhová smlouva, jíž
měl nabýti vlastnictví tohoto domu. Smlouva prý byla výměrem ministerstva sociální péče ze dne 7. března 1934 schválena. Originál kupní
smlouvy vyhotoven nebyl, avšak pravoplatný návrh kupní smlouvy, podaný za souhlasu zůstavitele a žalované strany na ministerstvo sociální
péče, byl schválen. V důsledku toho nabyl zůstavilel nároku na to, aby
dům ten byl převeden do jeho vlastnictví. Žalované družstvo však pře
vedlo dům ten do vlastnictví jiného svého člena. Je proto povinno odškodniti žalobkyni skutečnou hodnotou domu ke dni úmrtí zůstavitele.
V té pří·čině uplatňovala žalobkyně nárok na náhradu škody pro porušení
smlouvy žalovaným družstvem, nárok na náhradu všech nutných a užítečných nákladů, které zůstavitel na dům učinil, a nárok na plnou obecnou hodnotu onoho domu, tedy i tak zv. pozemkovou rentu. Niž š í
s o u d y zamítly žalobu, pokud se jí žalobkyně domáhala plné obecné
hodnoty domu i s t. zv. pozemkovou rentou, p r v Ý s o u d z těchto
d ů vod ů: Poněvadž vlastnické právo'" k domu příslušelo v době úmrtí
zůstavitele žalované straně a tato pro nesouhlas min. soc. péče právem
odepřela převésti vlastnické právo k domku na žalobkyni, jest nárok,
uplatňo'vaný žalobkyní na náhradu plné hodnoty domu tak, jako kdyby
byl býval dům ten ve vlastnictví zůstavitele, zejména plné hodnoty pozemku,na kterém dům stál, včetně zahrady, v době úmrtí zů·stavitele,
právně neudržitelný. Zůstavitel byl jen uživatelem domku a pozemku.
Nedošlo-li k převodu vlastnického práva k domku a k tomu pozemku na
zůstavitele, jest nároky jeho vůči žalované posuzovati podle předpisů
platných pro poctivého držitele. Byla tedy žalovaná povinna zůstaviteli
nahraditi jen náklady učiněné zůstavitelem na domek a pozemek, a to
jednak na stavby nutné, jednak na stavby užitečné (§ 331 obč. zák.).
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání. D ů vod y: Podle § 54,
odst. 1 mi.n. nař. z 19. července 1923 č. 150 Sb. z. a n. mllsí býti rodinné
domky, vystavěné obecné prospěšnými sdruženími s finanční podporou
podle zákona o stavebním ruchu, převedeny do vlastnictví čekatelů,
avšak teprve po konečném vyměření podpory a jen, jestliže nebrání tomu
vážné důvody. Tímto předpisem jest tudíž propůjčeno stavebnímu družstvu právo, aby z vážných důvodů jednostranně oostoupilo od čekatel
ské smlouvy (srov. rozh. č. 7510). V souzeném případě ministerstvo soc.
péče v Praze nedalo svolení ku převodu domkU č. 334 v B. do vlastníctví
žalobkyně, ježto její duševní choroba a okolnost, že má doživotně zajiš~
těný byt v domě své matky, vylučují možnost, aby domek ten byl do jejího vlastnictví převeden. Současně svolilo ku převodu domu do vlastnictví jiných čekatelů. Jestliže tedy ministerstvo sociální péče, jemuž
podle § 54, odst. 3 řečeného min. nař. je vyhrazeno schválení trhových
smluv, prohlásilo, že nesvolí ku převodu domku do vlastnictví žalobkyně,
je prohlášení to zajisté vážným důvodem, bránícím uskutečnění čekatel
ského práva. Jestliže by žalobkyně podle toho nemohla s úspěchem žádati o převod vlastnictví k onomu domku, nemohla by od žalované

strany žádati ani vyhotovení nástinu kupní smlouvy (srov. rozh. č. 6592).
Tato okolnost sama stačila, aby žaloba v tomto směru byla zamítnuta.
podle § 54 cit. min. nař. n;á čekatel nárok, aby do jeho vlastnictv!. ~yly
zmíněné rodinné domky prevedeny tolIko za trhovou cenu, rovnajlcl se
skutečnému nákladu na dům, zv)'šenému () výlohy prodávajícího spojené
s prodejem domu. žalobkyni se však již, jak je nesporno, dostalo od
žalované strany náhrady za vlastní prostředky a vícepráce s úroky a
dodatečné podíly ve smyslu čl. 5 nástinu trhové smlouvy, takže tyto skutečné náklady na dům byly jí tím zapraveny a její nárok z čekate~skéh~
práva zůstavitele a jejího dědického práva byl tím vyrovnán, takze am
po této stránce ,:ení dalši její nárok na náhradu zhodnocení oné nemovitostI opodstatnen.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Ministerstvo sociální péče schválilo sice výměrem ze dne 7. března
1934 návrh trhové smlouvy mezi farářem Josefem M. a žalovaným družslvem, ale potom výměrem ze dne 19. září 1934 svolilo, aby domek č. p.
334 v B. byl převeden do vlastnictví manželů Františka a Josefy B., ~
sdělilo že by nemohlo dáti svolení k převodu. domku toho do vlastmctvl
žalobkyně, ježto je duševně chorá a má dožívotně zajištěný byt v dom.~
své matky, kdežto rodinné domky jsou určeny především pro členy, kte!1
mají vlastní rodinu. Schválení původního návrhu trhové smlouvy výmerem ministerstva sociální péče ze dne 7. března 1934 bylo jen schválením
předběžným a otázku, zda bylo ministerstvo sociální t;éče tín;!o schvá~
lením vázáno čili nic, nelze řešiti v tomto sporu, ktery nesmeruje proh
státu. Pro žalované družstvo bylo rozhodným jedině to, že ministerstvo
po smrti JosefaM. odepřelo souhlas k převed~ní ?noh? d?m~u do ~]~.st
nictví jeho dědičky žalob.kyně. Je proto spravny pravlll nazor llIzslc.h
soudů, že žalobní nároky jest posuzovati jako nároky bezelstného drŽItele, jemuž podle § 331 obč. zák. přísluší nárok na náhradu nutných. a
užitečných nákladů podle přítomné hodnoty, pokud tato hodnota nepre:
vyšuje skutečně učiněný náklad. Na náhradu tak zv. renty pozem~ove
tedy žalobkyně nároku nemá a není třeba se zabývati otázkou, zda JSou
žalobní nároky v té příčině promlčeny čili nic.
čís. 17329.
práva.
Náhradní nárok podle § 1042 obč. zák. patři zásadně na pořad
práva, ledaže by byl pořad práva vyloučen zvláštním předpisem.
K rozhodnutí o nároku· obce na náhradu: nákladu, který' byl vynaložen na odklizení stohu nařízeného při výkonu požárnl policie (~
č. 45/1876 čes. z. z.), jsou povolány řádné soudy.
Pořad

(Rozh. ze dne 7. června 1939, R I 245/39.)

-

Čís.

-
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Žalující obec domáhá se na žalovaném náhrady nákladú za odklizení stohu, j-ehož odstranění nařídila žalovanému z dúvodu požární policie, žalovaný však příkazu tomu nevyhověl. Proti žalobě namítl žalovaný též, že pořad práva není, k uplatnění tohoto nároku připustný.
P r v Ý s o II d vyhověl této námi·tce a žalobu odmítl. D ů vod y: žalohkyně sama tvrdí, že, davši příkaz žalovanému k odstranění stohu
jedn·"I·a jako vykOi1avatellka požární poIide. Požární policie patří podl~
.§ 28 zák. ze dne 16. dubna 1864 (ob. úíiení pro zemi českou); do
samostatné pů,sobnosti obcí. Podle § 5 dsař. mařÍ2:ení z 20. dubna 1854
č•. 96, jestli byla usnesením obce vyřknuta povinnost k nějakému konámi. a této nebylo učiněno zadost, má s·e dáti práce 'na škodu a náklad
vinn!ik~,udělaH . ~ n~kl'a?v od něho vymoci, aniž se připou.Ští námitky
prolI c"stce pohltickym uradem
pravou mlezené. Tvrdí-li žalobkyně,
že k odstmnění. stohu došlo jen proto, že nebylo vyhověno jejímu nařízení, dálo se odstranění· ·stohu žalobkyní II výkonu policií pažárnL
1est n·a žalobkyni, aby sama si náklad za to vymohla, při čemž pořad
právní jest vyloučen (viz též rozh. Č. 1955 Sb. n, s.), Rek u· r s n i
s o u d vyhradiv svému usnesení prá.,nní moc, uložil prvému soudu nO'lé
jednáni. D ů vod y: O p-řip.u.stnosti pořadu práva rozhoduje jen povaha
upla-tňo'laného práva neb nároku. Povahu uplatňovaného práva jest
vzhl·edem k ustanovení § 41 od·st. 2 j. Jl, posuzovati dIe údajů žalobc~vých. V souzeném případě učinila ~alobkyně za žalovanou stranu
n"kI:ad, který žalovaná str"na by byla měla učiniti dle zákona sama,
pIe toho odvozuje žalobkyněžalobní nárok o ust"novení § 1042 o. z, o,
Jde tedy o nárok apřený o ustanovení obórnského zákona, t. j. o nárok
soukromého prá'la, Při tom jest ponechati stranou· otázku zda zákonná
pov·i-nnost k nákladu má snad ráz práva veřejného, a také nesejde na
....
tom, pro.č byl učiněn náklad za druhého,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do·volacímu re:lmrsu,

Z"

D il vod y:
StanoviskOhapadeného usnesení, že jde o nárok soukromého práva

tjká se jen konkretního nároku, vyvozovanéh'O žalobkyní (§ 41, odst. :1
j. n.) z ustanovení § 1042 bbč. z., a nelze mu rozuměti tak, jakoby
rekursnísQud každý nárok, opřený o (jakékoJi.v) wstanovení občanského
zákona pokládal za nárok soukr·omoprávní. Ono stanovisko o soukromoprávnosti náhradních nárokú, odvozovanÝ'ch z ust"novení § 1042 obč, z"
j~ však správné; ná-roknanáhradu: učin-e-ného.llákladu je lu dán prostě
proti t~mu'. kdo by tento náklad byl t11usH učiniti. »podle záJkona«, při
Čemž se nerozeznává,. zda jeto zákon soukromoprávní nebo veřejno
právní. Na důvodu tohóto zákonného·· závazku k nákladu tedy nezáleží
(plen, tozh. Č. 10632 Sb, n, so), 1e proto náhradní nárok podle § 1042
obč, z, vždy nárokem soukróinoprávním a patří zásadně n:a pořad práva,
leda že by tento pořad byl zvláštním předpisem vyloučen. O takovýto
zvláštní .předpis však v souz'eném případ:ě nejde. Podle tvrzení žaloby

čí:s.
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jde o náhradu nákladu, vynalo·ženého žalující- obcí na odklizení stohú,
uloženého žalovanému u výkonu požární policie, ate jím nevykonaného.
O tomto případě se zákon ze dne 25. května 1876 Č, 45 z, z. č. (řád
policie vpři:čině ohně) vůbec ne~miň:uje, tím méně vylučuje pwň pořad
prtva. Ale n.eníani jediného právního předpisu, z kterého by se vyloučení pořadu práva v tomto případě dalo dovoditi. 1epravda, že by
tento náklad mohl po .případě přijíti v úvahu jako součást nákladu řízení
administrativního, jmenovitě řizení exekučního (srov. § 127 .nař,
Č. 8/1928 Sb. z, a n.), tedy věc patřící na poř"d tohota "dministrativC
ního Hzení a ne na pořad práva. Ale po této stránce žalujíd obec vů!}ec
nemá sama moci vykonávat exekwčně svoje vlastní· usne·sení nebo usneseni svých orgánú (starosty atd.); pro" to však, že by sporné odklizení
stoh ll" se stalo u výkonu politické exekuce ve smyslu § 5 cís. nář. ze
dne 20, dubna 1854, č. 96 ř. z. (t. zv. Priigelpatent) resp. nyní ve smyslu
nařízení-č. 8/1928 Sb. z, a n. (§ 135, odst. 2, Č. 1; § 90, odst. 2) není
ve spisech vůbec podkladu, najmě nebylo ni-kým ani tvrzeno, že by
usnesení oboe o odklizent s.tohu bylo býv·allO ·sch'láleno kompetentním
úřadem ve smyslu § 5 cí·s. nař. Č. 96/1854 ř. z, a tí:m dána i jen možnost pO'l:itické exekuce ve smyslu § 90, odsl. 2nař.č. 8/1928 Sb. z. a n,
čís.

17330,

. Zaměstnavatel, který potvrzuje v děhtické průkazce nepravdivé
udaje a tím zaviní, že zaměstnanec získává neopráwěné slery na
jízdném, je železniční správě pOVinen náhrad()IIJ.
(Rozh. ze dne 7. června 1939, Rv 191/39,)
Žalující- stát tvrdě, že žalovaný Sch, neměl nároku n" zlevněnou jf-zdu
podle dělnické jízdenky ve smyslu čl. 216 žel. tarifu, ježto nebyl při
hlášen k nemocenskému pojištěni a podnik, v němž byl zaměstnán,
nebyl schválen živnostenslkým úřadem, domáhá se náhrady způsobené
tím škody jak na žalovaném Sch., tak i sclliid"rn-ě na majiteli podniku
B., na tomto podle bodu 240 č,1 žel. tarifu proto, že potvrdil v děl·n\cké
průkazce údaje nepravdivé, ačkoliv prý v kontrolním útržku pótvrdil
~vÝ'm podpi,sem a razítkem, že vzal na vědomo·st tariiní ustanovení.
Niž š íso -ll d Y zamítly žalobu proti B-ovi.
Ne j vy š šl s o ud uložil odvola:címu soudu nové jednání a 'roL"
hodnutí.
Dů

vody:

.Odvol:ací sOlid vychází z předpokladu, že žalobní nárok byl vyvoi:ován výhradn,ě z ustanovení bodu 240č. 1 želez. tarifu pro přepravu
cestujících platného od 1. ledna 1934. To je nesporné, ne!}oi žalobce
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tvrdi~ jak v žalobě, tak i v přípravném podání, že žalovaný Sch. jezdil
n~ ;felnl5'kou sle~u neoprávn<ěně, že sleva jím docíI-ená byla neoprávne~a

Čí,s.

a ze neopravněným jezděním na dělnickou jízdenku byla žalobci

zpusobe~,a ško?a podle pří·slušných· ustanovení farmu bod 240 č. 2.

O spol,uzalovanem Vádavu B. tvrdil žalobce, že mčí so-Udárně se Sch.
podle b?d:u 240č. 1 t~rifu, ježto potvrdil v dělnické průkazce údaje
nepra~dlve, ~čkohv pry ~ kontrDlnírn: útržku potvrdi.1 svým podpisem
a razl1tkem, ze vzal ,na vedomost tanfnf lustanovení. Podle ustanoveni

bodu 240 uved:?~ho, ta:rif~ není ru.~ení držitele průkazky a zaměstna

~atele za, z·neuz!ti delmcke slevy Jlz·ctného obmezeno jen na případy
c. 1, kdyz zamestnavatela d'ržitel průkazky potvrdili v průkazce nepravdIvé nebo nepřesné údaje, nýbrž podle č. 2 nastává jeji·ch mčení
I ~ehdy, ,bylo-II slevy na Fzdném zí·skáno neoprávněn.ě nebo zn,eužito

a Je zameslnanec, a jde-li o zavinění zaměstnavatele též zaměstnavateI
po~ine~ náhradou. Z tohotO' ustano·vení ply,ne, že pii ručení podle č. 2
neJ?e Jen o úzce vymezený poč·el přfpadů uvedený v č. 1, týkajících
se J~n potvrzení nepravdivých nebo nepřesný·ch údajů v průkazce, .nýbrž
o vsechny případy, kdy byla získána sleVa jízdného, aniž měl zaměst
na~ec nárok .na jejJ přiz~~ní: ~ kdy zaměstl:~vatel svým za'víněním pří
spd k neopra~nenem~ pnznam slevy, pro mz nebyly spln,ěny pO'dmínky
bodu 216 a nasl. tanfu. Podle u·stanovení bodu 228 a ná!sl. uvedeného
tari·fu jsou k zajištění správného 1'lD'vo],ení slev PO'uze skutečně oprávněným zamě·stnancům nejen zaměstnanci, nýbrž i zaměstnavatelé povinni vzí!i n31 vědomí pří~lušné t<HifnÍ ustanoveni, jehož otisk je k legittmacl pnlozen, a potvrdIti to svým pO'dpisem a razHkem nejen v prů
kazce, ale i v kontrolním ús.třižku. průkazky (bod 231). Toto vzetí na
vědomí us.tan?vení železni'čního tarifu není pro posO'uzení otá~ky, o niž
tu lde, bez vym"mu. Podle u·stamov·ení bodu 216 uvedeného tarifu mají
nárok ·na zlevněnou zpáteční- jízdenku jen zaměstnanci a dělníci kteří
podle lit. aj vykoná"ají " žil'nostenských nebo jiných podnicích 6ředně
hlášených za plat práce a služby a kteří musí býti přihlášení k nemocenskémunebo starobnímu pojištěni, pokud na ně zákon o tomto pojištění platí. žalovaný .přes to, že mu jako zaměstn"vateH bylo známo,
jak .první soud také zjišťuje, že Sch. nebyl přihlášen k nemocenskému
a starobnímu pojištění a přes to, že mu bylo známo, že provoz jeho
podniku byl v polO'vici 1934 úředmě zakáz«n, j"k to i první soud zjišťuje, pri"ukazku jako zaměstnavatel pO'depisoval. B. věděl, že Sch. není
sociálně pojištěn, věděl též, že provoz jeho podnHou je z"kázán a přes
to, že tyto dvě skutečnosti jsou podmínkou pro vydáJní zlevn·ěné prů
kazky a v souzeném přip"dě chyběly, nesprávnost tu potvrzoval. V tOim
právě sp06vá jeho zavinění vůči železni·čni správě, již tak způsobil
škodu, a musí za ni nésti odpovědnost. Ručení' zaměstnavatele B. za
záznamy v dělnické zlevněné průkazce je tedy dáno podl·e zjištěného
stavu věci netoHko podle bodu 240 č. 1. tarifu, ježto B. jako zaměst
nava!el mpi'soval nebO' po.tvrzoval v průkazce nepravdivé nebo nepřesné
údaje, nýbrž i podle bodu 240 č. 2 tarifu proto, že B. zavinil, že bylo

slevy ziskáno neoprávn-ene. Okolnost, že podnik žalo'vaného B. byl
v polovici roku 1934 úředně zakázáJn a že žalovaný Sch. přes to je;cdil
na zlel'něnou prívkazlou dělnickou ještě od 15. října do 31. prosince
1934 a od 1. ledna do 13. října 1936, dotvrzuje přímo zavinění žalovaného B., který nebyl oprávněn potvrzovati měs-íičně průkazku spolužalovaného Sch. v době, kdy jeho podnik byl úředně zakázán a tedy
s hlediska uvedených ustanovení tarifu neexistoval. Posuzuje-Ii s·e věc
s tO'hoto právniho hlediska, nezbylo než dovolání vyhověti, napďdený
rozsudek zrušiti a vrátiti věc odvolacímu soudu, aby se zabýval otázkou výše požadované náhrady.
čís.
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Stát neodpovídá podle předpisů zákona o motorových vozidlech za
škodu, která byla způsobena provozem motorového VOzidla při manevrovém cvičení vojska, třebas dal příkaz k opatřením odporujícím
předpisům o jízdě vozidly (jízda po silničním banketu, noční jízda bez
světel) a třebas bezpečnostní opaltení, nařízená na dobu manevrových
cvičení správnimi úřady, nebyla dostatečná.
(Rozh. ze dne 7.

červm

1939, Rv I 108/39.)

Žalobce domáhá se na žalo·vaném státu náJhrady škody za úraz,
jejž utrpěl na silnici vojenským "utem, které jej zachytilo při nočním
vojenském cvičení, když prý jelo při samém okraji silnice se zastřenými
světly. žalovaný stát namítl pro-ti žalobě mimo jiné, že při noČtlím
cvičení se zastřenými svélly bylo nařízeno též ďutokoloně dělo·střelec
kého pluku č ... , aby v úseku Pí'sková L., kde k nehodě došlo, jela
rovněž se zas-třenými světly. TOmto příkazem byly suspendovány před
pisy silničního řádu (automobilového zá!kona). šlo o výkon veřejné
moci státní a obyvatds.tvo bylo vyhláškami a vybubnováním uvědoměno
o průjezdu vojska. Bylo také nařízeno, aby občďnstvo v krHkké době
po vozoVCe nechodilo. Silnice byla střežena četnickými hlíd"k"mi.
I kdyby všaik k ·nehodě došlo nedostatečným uzavřením silnice, neručí
stát za škodu žalobci z.púsobenou dle § 92 úst. j.jstiny. Niž š í s o u d y
neuznaly žalobní nárok .důvodem po právu.
N e f v y Š š í s o li d nevyho,věl. dovoláni.
Důvody:

Dovolatel má za to, že stačiLo prokázati, že škoda mu' byla způ
·sobena zaviněnúm provozovatele jízdy (žalovaného stMu), a 10 tim, že
dal příkaz k opatřenim odporujícím předpisům o jízdě automobily.
Jakmile .prý se dovol-ateli podařilo prokázati, že "uto nejdo správně
po vozovce, nýbrž po banketu, stačila prý již tato oko.]'nost s"ma, aby

-

čís.

17332 -

-

348

Čís.

17332 349

~alovaný jako provozovatel byl uznán povinným k náhradě škody, zeJména když .ža.l~vaný nařídil jízdu bez s'větel a nepo'staraI seo to, aby
p;ovoz .p-0. sIlmSI, kudy s~ w:>tokolona pohybovala, byl znemožněn. Bylo
vsak z]Isteno, ze auto, J1'mz se nehoda stala, v kritické době nehodv
po zastavení stálo asi I až 1Yz m od příkopu a že bylo obyvatelstvu
'obce Písková L. vyhláškou nařízeno, aby v době vojenského cvičení
po vozovce nechodilo a nepřecházelo z důvodů be21pečnostníoh. Nebyl-o-Ii tedy zjištěno, jak za to má dovol-atel, že auto jelo v kritické
době pobanketě, po němž žalobce šel, a bylo-Ii naopak prokázáno že
bylo učin,ěno opatření, aby v obci Písková L. v době, kdv Se uved;nou
obcí po silnici alltokolona pohyboval'a, po VOzovce nechodilo, museji
se už z tohoto důvodu shora řečené, vývody dovolatelovy minouti
s úspěchem. Pokud pak dovola,tel dovozuje, že žalovaného stihá, výhradná vina proto, že vydaná bezpečnostní nařízení byla nesprávná,
~dyž, jak uvádí, »byla 'nařízena jízda po banketu, tedy v místě pro
Jízdy a'utem nezpůsobilém a nedovoleném, resp. vyhrazeném pro chodce
a že byl-o vydánonaříze,ní k ji<zdě aut bez světel a neb)'l'o postaráno
o to, a>by provoz po silnici byl znemožn'ěn«, tu jest uvážiti, že, šlo v souzeném ,případě podle zjištěného stavu věcí, za kterého žalobce přišel
k úrazu, o manevrové vojenské cvičení se zastřenými světly, a tedy
O výkon veřejné moci. K ieho provedení byla vydánana,ří'zení jednak
za účelem ,bezpečnostnkh zajištění, jedn,ak za účelem výcviku vojska,
ale I clvllmho ohyvatelstva. V takovém případě není zákonného před
pisu, podle něhož by stát pučil za to, že správní úřady neučinily dostatečných opatření za manevrových cvičenÍ. Nebylo by tedy předpokladu
pro mčenÍ' žalovamého státu, i kdyby v souzeném případěučln~ná ,opatření se neměla považovati za dostatečná. Nižší soudy umaly správne
a ve shodě s judikatumu nejvyššího soudu (viz rozh. č. 10384 Sb, ll.·S.
a tam uvedená dal,ší), že ,podle§ 92 ústavní listiny ruČÍ< stát za škodu,
kterou způsobí jeho orgány nezákonným výkonem veřejné moci, jen, je-Ii
tu zvláštní zákon, který mu mčební povinnost ukládá, a že takového
zvláštního zákona v oboru voje'nské správy dosud není.
čís.
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Nejde.o otázku příslušnosti ve smyslu § 528 c. ř. ~., nýbrž o otázku
přípustnosti ,pořadu práva, jde-Ii o to, 'zda je túzemský soud přlslušný

k zabájení vyrovnaCího řízení.
":. ~ávr~ll na zahájeni ,?,rovn~cího řlzení musí navrhOvatel, jehož
bydhste (Sídlo) nebo podnik není v tnzemsku, přesně a určitě uvésti,
kde jest v tnzemsku jeho majetek a v čem záleží.
(Rozh. ze dne 7. červ,na 1939, R ]] 74/39.)
P r v Ý s o u d (krajský snud v M. O.) vyhověl,náv'rhu na zahájeni
vyro,vnaciho ŤÍizení o jmění ly Josef Sp., továrna na ovocné konservy
v M. (nyní Německo), rek ll' r sní s o u d návrh zamHI.

NejvyŠš i soud

nevyhov,ěl

dovolacímu rekursu.

D ů vody:
Rekursní soud odůvodnil napadené usnesení mimo jiné též, tím, že
byl krajský soud v M. O. podl-e § I vyr. Ť. a § 65, od'st. 2 konk. ř. (zák.
č. 64/1931 Sb. z. a n.) nepří,slušný k zahájení vyrovnacího ří'zeni. Za
rozhodné pro otázku příslušnosti pokládal, že fírma Jos. S. má podnik
v M., tedy nikoli v tuzemsku. Z toho vyvozoval mí,stní- nepří-slušno1st
krajského soudu v M. O. Z toho je zřejmé, že v základě šlo
o otázku tuzemskéhosoudnktví ve smyslu § 42 j. n., takže přípust
nostidovolacího rekursu népř,ekáží ustanovení § 528, odst. I c. ř. s.
v doslovu čl. I, č. 5 zákonač. 251/1934 Sb. z. a n. a čl. I zák. č. 314/
1936 Sb. z. a H., jež jinak platí také podle § 70 vyr. ř. a, § 188 konk. ř.
ve vyro'.'nacím ří-z'eni. Dovolad. rekurs je tedy přLpustný, avšak není
opodstatněn. Je ,sice správné, že ve smyslu § 65, odst 2 konk. ř. (§ I
vyr. ř.) pro určení mista, kde se podnik provozuje, rozhodná Í'e skutečnost, odkud jest řizen. Podle vlastního navrhovatelčina tvrzení je
tento ,podník řízen v M. ustanoveným tam komisařem. Příslušnost krajského soudu v M. O. neby,la tedy v době návrhu na zahájení vyfů'vna
cího ří'z.ení založena místem podniku firmy. Poněvadž n,avrhovatelka je
veřeinou obchodní společností, rozhodovalo tu vdmhé řadě podle § 65,
odst. 2 první věta kOIllk. ř. (§ I vyr. ř.) nikoliv bydldště veřejných spo"
lečníků, nýbrž sídlo její a také to jest v M., jak jest zřejmé i ze zápisu
v obchodním rejstříku: Podle toho navrhovatelka nemá v tuzemsku ani
podniku, ani sídla, takže přicházela ve ,smyslu ustanovení § 65, odst. 2
druhá věta konk. ř. (§ 1 vyr. ř.) kone'čně v úvahu ještě okolnost, zda
má navrhovatelka v obvodu tuzemského a tO' krajského soudu v M. O.
aspoň majetek. V tom směru navrhovatelka nk určitého ,netvrdila a není
to jasné ani z pří,loh připojených k návrhu na zaháiení vyrovnacího
řízení (§ 2, odst. 2 vyr. ř.). Právě proto, že šlo o otázku, zda hy byl
krajský soud v M. O. ja>ko tuzemský soud příslušný k zahájelní vyrovnacího Hzení, bylo na navrhovatelce, aby přesně a určítě uvedla již
v návrhu, kde v tu'zemsku je její majetek a v oemspočívá a zvláště,
zda a jaký majetek má v obvodu krajského soudu v M. O. Avšak z nejasného a v tomto směru i neúplného návrhu není zřejmé, že by měla
v tuzemsku majetek, který by mohl přijíti v úvahu pro vyrovnací řízení.
Marné j~st proto opačné tvrzení její v dovolacím rekursu. Krajský soud
v M. O. nebyl tedy pří,slušný k zahájení vyrovnacího řizení.
čls.

17333.

Starosta obce (na Moravě), která je provozovatelkou lomu (§ 1 úraz.
zák.), nepatří k osobám uvedeným v § 47 úro zák.
(Rozh. z,e dne 9.
Srov. Sb. n. s.

čís.

června

128, 15728.

1939, Rv II 451/38.)
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Žalobce domáhá se na žalovaném starostovi ohce D. B. náhradv
škody způsobené mUl při předčasném výhuchu třaskavin v k<l!menolomú,
jehož jest obec D. B. provo'z-ovatelkou. K opodstatnění' žalobou uplatňovaného nároku uvedl žalobce, že nehodu zavinil žalo,vaný proto, že
k trhání zjednal žalobce spolu s jinými dělníky, ač věděl, že zjednaní
jsou v tomto oboru n<l!prosto nezku'šenými dě1!níky, že nedoúral na trhání
kamene v obecnim kamenolomu a že ani žalobce ani ostatní dělníky
nepo.učil řádně o způ-sobu práce a z<l!cházeni s třaska,vLn<lmi. V obecn,ím
kamenolomu neučinil: t<l!ké sebemenších bezpečn.ostní-ch opatřen'i a vi\bec
nedbal bezpečnostních předpisů ministerského n3Jřízení č. 116/1908 ř. z.,
ačkoliv tak učiniti měl j3Jko osoba, kterou obecni rada k vedeni práce
v tomto obecním kamenolomu pověřila. Pro tuto svou nedbalost a opomenuti byl ža,1ovaný pravoplatně odsouzen v trestním Hzení pro pře
stupek § 335 tr. z. úkony, které ža],ovaný předsevzal l a pro které byl!
trestně odsouzen, nesp",dají do působnosti starosty podle obemílho
řízení moravského, a mohly býti vykonány kýmkoliv, koho obecní zastupitelstvo, polwd se týče obecní rada těmito úkOlny pověři-Ia. V tomto
případě předsevzal žalov<l!ný tyto úkony pouze proto, že byl k nim
usnesením ,obecního z<l!stupitelstva zmoměn, nikoliv proto, že je starostou obce. Byl tedy žalovaný v tomto přtp<l!dě jako zmomě!'Lec obecního zastupi,telstva třetí o.s.obo.u podle § 47 úr. z;]k. Proto odpovídá
žalovaný žalobci za škÚ'du, ke které došlo jeho trestným jecln';n,im.
Niž š í s o li d Y zamítly ža],obu.
N e j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolání.
D Ů vod y:
Podle § 268 c. ř. s. jest civi,lní soud vázán odsucZujídm rozsudkem
trestního soudu nejen, když podmínkou soukromoprwvního nároku jest
přímo, aby tu byl trestný čin, ale i tehdy, kdykoliv nějaká skutečnost
jako podmínka odsouzení pro treslný čin byla trestním soudem v odsltzujídm rozsudku zjištěna a skutečnost ta jest zároveň rozhodnou pro
soukromoprávní nárok a tudí'ž pro rozhodnutí civilního sporu (srov.
Sb. n. s. civ. 12234, 15832). V tomto Sp01'U: závís,í rozhodnutí o. žalobním nároku především na tom, zda žalovaný byl odsouzen pro pře
stupek podle § 335 tr. z. jako starosta obce D. B., a dále na· tom, zda
jako starosta této obce, kterou jest pokliidati za podnikatelku kamenolomu podle § 11 úr. zákon,a (srov. Sb. n. s. civ. čis. 15443), v němž se
přihodil žalobci úraz, ručí za tento úraz podle § 47 téhož zákona jako
osoha třeti. žalovaný bj'1 rozsudkem krajského soudu v J. jako soudu
odv01acího uznán vinným přestupkem podle § 335 tr. z., jehož se dopustil tím, že dne 4. června 1935 v D. B. z<l!městn"v pro trhací práce
v kamenolomu 'proti předpisům min. nařízení Čí's. 116/19.08 ř. z. nezkušené dělníky, nedozíraje řádně n,a práce a nepoučiv náležitě dělníky,
zavinil u žalobce těžké ublížení na těl,e. Ve výroku rozsudku odvolacího
soudu není sice uvedeno, že žalovaný nedoúral na dělníky a nepoučii

ač k tomu byl povinen jako
roz~udku odvolaclho soudu se

sl."rosla ohce D. B., avšak v odůvodněni
vyslolvn". uvádí, že bylo povinnosti žalo't' Ioh 0,
vaneho Jako
obce, klera
.' . starosty
h
" vlastnI' kamenolom ' [pře,sne·
, db
I a 1
aby. se .pr: Je o. provozu pIne d.održovaly bezpečnostní předpisy min.
n~nzem 6s .. 116/1908 r. .z". t<l!kze měl ža,jovaný jako starosta a tudíž
",stupce majItele lomu delmky náležitě pouči,ti a na ně dozkati. Také
se v. r?z'sudku odvÚ'I'~cíh? soudu odůvodňuje příónná s.ouvislost mezi
Jednan~m a Op?mi'll!~lIm 3al?v<l!ného a škodlivými následky na těle žal~bcoV'e, vzr;Ikl,~mI lIm, ze. zalovaný nedb<l!l d,održení bezpečnostních
p:edpIsu, . aakohv to bylo Jeho po'vinnosti jako Marosty a tím odpověd
neho or~anu za ,provoz kamenolomu. Při právním posomení žalobního
~{,rQ;ku lest .tudíŽ vycházeti z ohsahu rÚ'zsudku trestního soudu o vině
~allOvaJneho l' v této části a lze. řešiti jen druhou otázku, zda žal.ovaný
Jaka stamst~ ob;e D. B. Jest ~alo:bci odpovědný za násl,edky úrazu
podle ~. 47 .ur. zako.na. Odvo],a~I soud správně doHčil z ustanovení § 52
111;0r. ~r~ze~I obec.,. z~, star?s~a Jest záko,nný:m zástupcem o.bce a že jako
z8'konny zastupce JelI n'Cm treÍl osobou, ručkl za škodu podle § 41 úr.
. zákona .. N""a sprá,:nosti právního názoru odvoi"adho soudu nic nemění,
na~~a!~h z<l!lova~eho repre~en~antem obce, neboť i tímto, výrazem nevfl"~nl odvolaCI soucl nIC JIneh~, než že, žalovaný jednal jako, zálwnný
zastup.ce obce D. B. An'I obecm zastupItelstvo <lni obecní rada nezaStU!~UJI Ú'bec na venek; obecní zastupitelstvo jest podle § 29 mo.r. zří
zem, obec. o~gá~e'rr;.U'~n.esení.či.nícím a přihHž~jícim ~ .obecní rada jest
podle § ~8 ~~~oz zn:ellI v z<ll,ezIlt.ostech obecmch organ správu vedoucí
a .~yk.o:n~~~pcI, ~dezt? ~t~rostovI obce podle § 49 mor. zřízení obec.
pnsJ,usI :Idltr p:ace vsehke. n~ ;adu obecní vložené a přihlížeti k nim,
~ členm:~ rady JSou povi'lllnr bylI mu v tom nápomocní a vykonávati dle
Jeho. ~ar.lzenI a pO'd Jeho odpov~dáním práce, které jim uloží. Jako zá~o.nnfzastupce obce D. B., ktera byla provozovatelkou 10mUl podl,e § II
ur.. za~ona, byl s ~outo po~mkat~!koUl totožný, ježto tato, jsouc osobou
pr~vnIckou, o.sobne ,te~natJ. ne~uze, ný?rž toliko svý:mi zákonnými zást~p.CI. Nepa:tnl.!udI!Z .~alovany ~ oso?an; v § 41 úro zákona vyjmenovanym, meZI nez patn pÚ'uze znzenCI zavodu a osoby od podnikatele
odlišné (srov. Sb. n. S. civ. čís. 128, 15728).
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Zásada, vyslovená v § 1, odst. 3, zákona Č. 61/1925 Sb. Z. a n.
platl t~ž pro zruš~ni· služebního. poměru u osob, které byly povolán;
.do sluzeb podle zákona o obrané státu (č. 131/1936 Sb. zl. a nI.).
I po vydání tohoto zákona plati ustanovení § 34 Č. 5 zák. Č. 154/
1934 Sb. z. a n., že důležitým důvodem, pro který je zaměstnavatel
0r.rávněn předčasně pro.Pustiti zaměstnance, je zejména i to, že byl zamestnanec povolán k vykonávání vojenSké služby přesahující zákonnou
dÚ'bu cvičeni ve zbrani.
'
(Rozh. ze dne .9. června 1939, Rv II 261/39.)
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ŽaLobce přednesl, že byl zaměstnán u žalovaného od 15. srpna 1936
jako advokátní koncípient za měsíční plat \.150 K. Dne 23. záři 1938
nastoupí1 po v)'hlášení mohíl!isace vojenskou službu. Dne 10. listopadu
],938 poslal mu žalovaný dopis, ve kterém mu sděluje, že ,vzhledem na
naprostý pokles agendy v kanceláři jest nucen s ním služební poměr
zrušiti. Žalobce vrátil se z vojenské služby dne 5. prosince 1938. Dne
6. prosince 1938 nastoupil opět v k"ncelMi žalovaného, který jej k 31.
prosinci 1938, prý bezdůvodně, propustil. Žalovaný zaplatil blobci
služné do 23. září 1938, potom za další měsk ve výši 1.150 K a za dobu
ztrávenou žalobcem v prosinci v kanceláři žalo'laného v částce 770 K.
žalobce tvrdí, že žalov"ný mohl služební poměr s ním zrušiti jen výpovědí a poněvadž táž mu, nebyla dána k 31. prosinci 1938, mohl žalobce rozvázati služební poměr pouze výrov,ědí 5nedělní ke konci kalend<Í!řního čtvrtI-etí, totiž k 31. bř,emu 1939. Poněvadž se tak nestal,o,
přísluší mu plat za tři měsíce od 1. ledna 1939 do 31. březn.a 1939
v' zažalované částce. Proti žalobě l1amMlžalova:ný, že vzaJ. v ,prosinci
1938 žalobce po jeho návratu z vojenské služby do kanceláře jen
z ochoty a propustH ho bez výpovědi ke dni 31. prosince 1938, maje
při svém po,stupu oporu v ",koně č. 154/1934 Sb. z. a n. žalobci vyplatil při jeho návratu z vojenské služby jednomě'sí,ční plM dle § 24
zák. čís. 154/1934 Sb. z. a n. a ponechal ho v kanceláři, hez právního
závazku, po.něvadž již' před tím, před nastoupením vojenské služby, dokončil z<'lkonnou přípravnou praxi koncipienlsknu. Niž š í s o u d y
zamítIy žalobu, od-'lo,lací soud z těchto důvodů: Podle §74
z:>k. Čí,s. 131 z roku 1936 Sb. z. a 11. platí pro osoby, které hylypovolány k osobním úkonúm a byl'y v době" tohotO' povolánI v mčitém
pracovním poměru, obdobně u,stanovenÍ zákona ze dne 31. března 1925
čÍs. 61 Sb. z. a n. o. zachnvání pracovní.ch poměrů po dobu cvičenÍ< ve
zbrani. Předpis § 135 tohnto zákona rozšíři,1 platnost § 74 Ilaosoby,
vykon.ávající za branné pohotovosti státučil1nou službu vojenskou nebo
zvl'<Í!štni úkony podle § 3 branného zákona. Jest tedy pro rozhodnuU
tohoto sporu řešiti ntázku, zda zákonem Čí,s. 131 z wku 1936 Sb. z. a n.
byla derogována platno.st zákona čís. 154/1934 Sh. z. a n. Je nespomé,
že žalovaný žalobci po jehO' návratu z vojenské služby vyplatil 1.150 K,
tedy měsÍčnf plat ve smyslu § 24 odst. 1 z:>k. Ns. 154/1934 Sb. z. a n.,
a že žalobce jej přijaL Podle názoru odvolacího soudu zákon nemínil
jednomčsí.ční plat výše uved'ený st"noviti jako dar, nybrž jako rekompensaci za ustanovel1í § 34 čís. 5 zák. čís. 154/1934 Sb. z. a n., takže,
když zákon ukládá zaměstnavateli, značné plnění bez protiplnění, dává
mu jistě možnost, aby pnměr služební dle § ,34 čís. 5 dt. zákona irušii
pro případ vojenské služby zaměstnancovy v trv<Í!ní delším než cvičení
V'e zbrani. Zákonem Čí'S. 131/1936 Sb. z. a n. nebyla platnost us.tanovení §§ 24 a 34 čís. 5 zák. čis. 154/1934 Sb. z. a n. derogov<Í!na, což
usuzuje odvolací soud z toho, že podle zákona ze dne 31. března 1925
čís. 61 Sb. z. a n. odst. 3 jest právem zaměstnavatelo'vým, aby z důle
žitých příčin uvedených v příslušných právních předpisech předčasně
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zrušil pra,covní poměr i bez výpovědi, i když jde o osoby, které za mobmsace konají činnou službu vojenskou. Za t"kový právní předpis jest
pnvažovati právě ustanovení § 34 záJkona o s.nukr. z~městnancích: Ja~
z ustallQ;vení § 24 čís. 154/1934 Sb. z. a n. VIdno, mel tento na zrete.h
všechn" druhy služby vojenské, takže zákonemčis. 131/1936 Sb. z.
a n. nebyl tento zákon ani dotčen, ani modiHkován (§ 199 zák. č. 131/
1936 Sb. z. a n.).
N e j vy

Š

š í s ou d

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Dovolání dovozuje, že ust"no,veni § 34, čí,s, 5 zákona o soukromých
zaměstnanckh .čís. 154/1934 Sb. z. a n. bylo zrušeno ustanoven,ím § 135,
pokuct se lýó.~ § 74 z<ikona. o obramé s.~átu ze dne 13.~vétna 1935
čis. 131/1936 Sb. z. a n. a ze proto zamestnanec, povolany za branne
pohotovosti státu k v)'k?navání činné služby. vojenské, ,:emú~e ,býti ze
služebniho poměru zamestnava'telem propusten, "ll! kdyz trvall! v'olen
ské služby přeg.abuje z:>konnoll dohu cvičení ve zbrani (cvi'čení služebního). Tomuto práV'ní'Cnu názoru nelze přisvědčiti. Podle předpisu § 135
zákona o obrané stMu platí ustanovení § 74 obdobně O' osobách vykonávajících za bratlJné pohotoV'o,sti státu činnou službu vojenskou, n,ebo
zvláštní úkony podl,e § 3 branného. zákona. Citovaný § 74 nemá vš"k
jiného ust"novení než, že pro osoby, které byly povol<iny k osobním úkonům a byly v d'obě toho,to povolání v určitém praco'vntm poměru, 'Pla,tí
o zachov<iní tohoto poměru obdobně ustanovení' zákona ze dne 31.
března 1925čis. 51 Sb. z. a u. o zacho'vání, praco\Onúch (služebních)
pnměrů po dobu cvičení ve z?mn,j (.cvičení služebnfch). Z t?hoto ~~t~
kona vš.ak niktera;k neplyne, ze zamestnavatel .nent opravnen zruSI,1
služehní poměr, má-Ii pro zrušení důležité důvody podle tohoto zákona.
Ustanovujeť § 1, odst. 3, záknna č. 61/1925 Sb. z. a 'll., že právo ~a
městn"vatele, "hy z důležitých pří,čin, uvedených v .příslušných pravnich předpisech, předčasně zrušil praco,vní (služební pomfu), byl-!I zaměstnanec po,volán ke cvičení, ve zbrani podl,e § 1, odst. 1, zako.na
čís. 61/1925 Sb. z. a n., z"chovává se v platnosti i během ochrann~
doby určené v § 1, odsl. 1, zákona Ns. 61/1925 Sb. z. a n. V ust"novenl
§ 10 úkonačís. 61/1925 Sb. z. a n. byI.o sice dáno vlád,ě zmocnéní,
aby nařizením Uipravila obdobně zachování pracovních (služebních)
poměrů' pro případ mobiHsace nebo mimoř:>dného povohiní zál-ohy
v mku ale k vydání tohoto' naříe,eni nedošlO'. Potom vš"k byl' vydá"
zákon 'o soukromých zaměg.únandch .Čís. 154/1934 Sb. z. a n., který
v § 24 výslovně upravil práva zaměstnance pro případ plněníbr"nné
povinnosti, kromě preseni)ní služby a jiné činné služby t,rvající přes šes~
měsíců a ponechal zaměstnanci n<irok na plat po jeden měsíc, trval-h
p'racov~í poměr podle dntčeného zákona v témže podniku nep,řetržitě
Civilní rozhodnuti XXI.
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alespoň rok. Při tom však § 24 zákona Čí's. 154/1934 Sb. z. a n. poukázal z",se jen na ustanovení úkona Čí,s. 61/1925 Sb. z. a n., v němž,
jak již shora podo,tčeno, bylo ponecháno zaměstn,avalelovi právo před
časně zrušiti pr"covní (služební) poměr z důleži,tých pří,čin. Poněvadž
"ni ustanovení § 135 zákona o obr"ně státu nemá v této příčině žwdného doplnění §u 74 téhož zákona a §u 1 zákona čís. 61/1925 Sb. z. a n.
a nelze- je proto vykládati jako předpis, upravující i rozsah prá,v zac
městnavatelových obsažený.ch v § 34 záJkona 6s. 154/1934 Sb. z. a n.,
dospěl dovol"cí soud k závěru, že zásada vyslovená v § 1, odst. 3, zákona čfs. 61/1925 Sb. z. a n. platí též pro zru'šení služebního poměru
u osob, které byly povolány do služeb podle zákona o obraně stMu
čis. 131/1936 Sb. z. a n. Důvodová zpráva k ustanovení § 74 zákona
o obr",ně státu· str<lJna čís. 176 by ,ÍlCe mohla dáti poclt!"ět k domněnce,
že záJk,modárce zamýšlel zamčiti zaměstnanci- trvání pmoovního poměru
po dobll' plnění osobnkh úkonů i nadále, t"kže by se po s'vém návratu
z osobních úkonu mohl beze všebo vrátiti, na místo svého původního
zaměstnání, ale tato zásada nebyla podle doslo·vu § 74 zák,ona č. 131/
1936 Sb. z. a n. převzata do, zrukona. PI",í> tedy i, po vydání zákona
o obraně státu čÍs. 131/1936 Sb. z. a ll'. nadále u,81anovení § 34, Čí,s. 5,
zákiona čís. 154/1934 Sb. z. a n., že důležitým důvodem, pro který je
zaměstnavatel oprávněn předčasně proipU'stiti zaměs,tnance, je zejména
i to, ž·e zaměstnanec byl povolán k vykonávámí ,voj enslké služby, pře
s"hující zákonnou dobU' cvičení ve zbrani. V souzené věci jest nes!pomé,
že hlobce byl zaměstnán u žalovaného od 15. srpna 1936 jako koncipient za měsíční plat 1.150 K a že dne 23. září 1938 nastoupil činnou
voj enskon službu za branné lPohoto-vosti státu! a vráti se z této dne 5. prosince 1938 a že žalovaný v tomto mezidobí dopi,s'em ze dne 10. Hsto··
padu 1938 služební poměr se žalobcem zrušil a po návraltu ž"lohcově
dne 6. prosince 19G8 při tomto zrušení služebního poměru s odvoláním
se na důleži,tý důvod podle § 34, čís. 5, zákona čís. 154/1934 Sb. z. a n.
setrval a odvolávaje se na, ustanovení § 24 zákom čís. 154/1934 Sb. z.
a n. vyplatil žalobci Í'ednoměsíčn1 pIat 1.150 K, který žalobce přijal.
Žalohce nel.lznáv.aje oprávnění žalovaného k zrušení -služebního poměru
propuštěním v ochranné době ve smyslu § 1 zákona čís. 61/1925 Sb. z.
a n. se zřetelem na ustanov·ení §§ 74 a 135 z"kona čIs. 131/1936 Sb.
z. a ,no domáhá se služ·ebního platu za výpovědní lhůtu od 1. ledna do
31. bře~na 1939 (§.31 lit. a) úkona čís. 154/1934 Sb. z. a n.). Poně
vadž shora uvedená doba činné vojenské služby žalobcovy - od 23.
září do 5. prosince 1938 přesahuje čtyřnedělní, dobu cvičení ve zbrani
(služební cvičení) mčenoH v § 22 zirkona Čí,s. 193/1920 Sb. z. a n. a
poněvadž žalovan,ý zaplacením jednoměsiční'ho p'latu žalobci učinil zadost ustanovení § 3 zákona čís. 61/1925 Sb. z. a n. a § 24 zák. čís. 154/
1934 Sb. z. a n., byl žalovaný oprávněn zrl1šiti služební poměr se žalobcem podle § 34, čís. 5, zákiona čÍls. 154/1934 Sb. z. a n. a lze jinak
odkázati k správným důvodům n"padeného rozsudku.
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~e~i-Ii jist?, ~dá účinky ~zv~dového. rozsu~u nepominuly opětným
spojen-1m manzelu (§ 110 obc. ~), neJsou dany předpoklady pro po_
voleni ,-ozlnky podle § 17 rozl. zák1.; zjišťováni účinků opětného spojeni manželů na rozvodový rozsudek přesahuje rámec řízení podle § 17
rozl. zák.
(Rozh. ze dne 10. června 1>139, R I 336/39.)

Srov. rozh.

č.

16768, 16372 a 13943 Sb. n. s.

Navrhovatelka Marie B. domáhá se podle § 17 rozl. zák. rozluky
~J1,~nžejlst;,í na. podkladě pravoplatnéhoo roz·swdku o roz·vod, jímž bylo

JeJI manzelstvl wzvedeno z vmy odpurce, a U'vádí, že okolnosti upl"tňované ve sporu o rozvod byly by již tehdy odůvodnily výrok o rozluce,
kdyby bylo o ní bývalo žalováno. Odpůrce (m"nže], navrhovatelón,)
vysl?vil ·se proti vyhovění návrhu a uvedl mimo jiné, že bylo, manželství
mezI stmna:ml po ro.z\'odu znovu obnoveno, že d·ošl,o k soulo·žím takže
rozvodový rozsudek, na jehož podkladě navrhovatelka žádá o p~,voleni
rozluky~o~novením man,želsk1ch styků pozbyl. platnosti. P r v Ý s o u d
v~hovel navrhu,::e k u r,s,~ I S O' Ul d ;rávrh zamítl. D ů vod y: Odpurce navrhovatekrn tvrdl', ze se s' m"nzelkou po vys],ovení rozvodu nerozešel, nýbrž s ní manželsky po nějakou dobu žil. Tuto skutečnost
navrhO'vatelka sice popírá, připustila však - popkaií'c obnovení manželského společenství a styků - že vke týdnů po dor~čení rozsudku
o rozvodu byd],ela ve společném bytě. Prvý so[]d se postavil na stanovisko, .že nepřísluší mu ře~en~. okolnosti, dMe zkoumati, ba že jsou pro.
IU':o vec nerozhodny,kdyz pf! ,§ 17 rozl. zák. rozhodují.ci jes,( jedině
9tazka,. ~da dl,e ,sporu rozvodoveho bylo by bývalo s úspěchem možno
zalov"tr Ihned o rozluk,u a tato by bývala m[]sHa býti po'volena. Re'kursní
soud však s tlmto· náozorem nesouhlasí, vycházeje z toho že v tomto
p~ípa~ě j~st řada spor~ých okolností" jež při rozluce př~ce jen nelze
pr~chazetl. V prvé rade Jest tu tvrzení odpůrce, že podle d·ohody nem~lo dojíti k jednání o rozvodové žalobě. Tvrzení, to jest sporné. Neprave;n .vydane;nu rozsu.akiu lze v takiovém př\p"dě čeliti poU'ze žalobou.
I kdyz z"',lovany novou za-lobu nepodal, jest pochybný základ rozsudku
rozvodo'veho. V pochybnostech pak nelze vyhověti žádosti o rozluku,
zvláště když by vydání rozlukového usnesení na základě rozsudku,
nesprávným postupem vymož·eného, odporo-valo dobrým mravům. Dále
přichází v úvahu okolnost. že odpůrce tvrdí obnovení (pokrač.ovwní)·
v manželském společenství s navrhovatelkiou. I t"to okolnoOlt jest mezi
shanami sporná, při tom však připustila nawhovatelka že sdílela se
žalo'vaným,Po rozvodu společn,ý hyt. Jsou tu tedy obj~ktivní sk,uteč
nosti nasv·ědčující· spÍ"Še správno·s,ti tvrzení žalovaného. Předpi,s § 110
? z. o. byl ·rozhodnutím Sb. n. s. č. 7622 vyložen v ten smysl, že rozvod
Jest od6n,ěn obnovením manželského společenství, i když toto obno23*
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vení nebylo souelu omá,meno. Odpůrce i z další.ch pozdějškh okolností
dovozoval c>bnovu m,mželského spol,ečenství, což žalobkyně popírala.
Není tedy spr<Í!vný ná,zor, že wudce nemusí hleděti ke skutečnosti, že
byl případně rozsudek o rozvodu' a tím i rozv.od dle § IlO o. z. o. odči
něn, protolŽe se jedná .o rozl,uoku dl·e § 17 rozl. zák. a nikoH'V o ří-zeni
dle §§ 15 a 16 téhož z<Í!kona. Přestal.a-li púosobn.ost rozsudku rozvodového, není možno povoliti rozluku ani dle § 17 rozl. zák. Jinaký názor
nesrovnáva·1 by se s výzMmem rozlukového aktu. V rozh. Č. 16768 Sb.
n. s. vyloži'l Nejvyšši soud, že poobno'vení, manželského spoIečenství
(§ IlO o. z. o.) nelze žádalí podle rozsudku rozvodového za přemětlu
rozvodu v rozluku, a v rozhodnutí č. 10455 byla vysl,ovena zá,sada, že,
není-li mezí manžely souhla~u o tom, zd·a bylo manžellské společenství
obnoveno, jest ponechati manželům, <l!by uplatnili žalobou nároky, dovozova;D·é z .obnovy m<l!noželského spole·č'enství. Ježto tyto úvahy ukazují,
'že nebyly tu přeclpoklady pro povolen·í rozlllky pOdl,e § 17 rozl. zák.,
bylo ná,vrh na vyslovení rozluky podle § 17 rozl. zák. zamítnouti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovplacímu rekursu.
D ů vod y:

V judikatuře, nyní ustálené, zastává nej'vyšší soud stanovisko, že
obnovením manželskéh·o společenství, stavširm se v úmyslu trvalosti,
jsou právní nás,ledky a účinky rozvodu úplně odstraněny, ani,ž by k tomu
bylo zapotřebí soudního oznámení manželů o opětném spo.jení podle
§ IlO ·obč. zák., až'e žádn'ý z manželů nemůže se domáhati na zákl<l!dě
rozvodového roz,sudku, jehož následky pominuly obnovením manžel,ského společenství, povolenoí manžel'ské rozluky a 10 ani rozluky podle
§ 17 rozl. zák. (Sb. n. s. Č. 16768, 16372, 13943, 11383,100455,9651,
7.(22). Navrhovatelka sama připouští, že po wzv,odovém rozsudku hla
s odpůrcem v jednom bytě, popíorajíc ovšem , že by v tom spočívalo
obn.ovetlí, resp. pokračování v mrunžeJ,ském spolužití. Ze šethmí provedeného. prvým ,soudem vyplývá, že strany po' rozvodu spolu chodily, že
navrhova,te,lka chodila odpůrce doprnvázeti do kancel,áře a navštěvovala
ho i na výstavě. Je'st tedy okolno'st, že strany manželské společenství
neobnoviJ.y, při .nejmenším alespoň sporná. Za tohoto stavu věci vša'K,
když není, jisto, zda účinky rozvodového rozsudku nepominuly a zjišťo
vání této spO'rné okolnosti přesahuje rámec řízení podle § 17 rozl. zák,
nejsou dány předpokl<l!dy pro povolení rozluky v ří'zení nesp.orném podle
§ 17 rozl. zák.
čis.
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Výklad § 12 vlád. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n.
Na pohledávku zajištěnou úvěrovou hypotékou jest podle § 12 dotč.
zák. přikázati úroky, jež nejsou starši než tříleté, jen v rámci nejvyšší

částky zajištěné úvěrovou hypotékou,
pořadí úroky ze čtvrtý rok.

(Rozh. ze dne 12.

června

a mimo tento rámec v stejném
1939, R II 77/39.)

Rozvrhujice nejvyšší podání za nemovitost, jejim~ vlastníkem (povinným) byl zemědělec ve smyslu vl<Í!d. nař. Č. 250/1935 Sb. z. a n.,
nepřikázaly n i, ž š í s o oU d Y vymáhajicí věřitelce úroky, polmd pře
sahow~ly rámec úvěrových hypoték, pro vymáhajíd věřitelku zřízených,
p r v Ý s o u d z těchto d ů vod ů: úroky, pokud přesahovaly rámec
úvěrnkh hypoték, nebyly přikázány, ježto v rámci úvěmí hypotéky
nelze požadovati více než činí. nejvyš,ší' mka, uvedená v pozemkové knize.
Tato mez nesmí býti překročena alOí o úroky.
Ne j v y Š š í s o u do přikázal vymáhajíd věřitelce mimo rámec úvě
rové hý'1potéky v stejném poř<l!dí, úroky za čtvrtý rok
Důvody:

Podle ustanovení § 12 vlád. nař. Č. 2500/1935 Sb. z. a n. bylo dovolací relmrentce přikázaH na její účtovanou celkovou pohledávku v rámci
kaUČ11í hypotékY. 13.600 K celý účto'vruný kapitál 12.7300 K a na účto
vané úroky za dobu od 30. únma 1932 dO' dne příkl'cpu, t. j. 21. října
1938, per 4.976 K tu jrejich část, která je kryta kallčnoÍ hypotékou, tedy
její zbytek 8700 K. Nad to bylo pak .přikázati dov.olací rekurenlce podle
u'Stanorvení § 12 cit. vIá:d. nař. úroky za jeden rok, a to jakožto rá:mec
čtyřletých úroků z nesplaceného zbytku pohledávky v den příklepu, jak
tomu nasvědčuje ustanovení posledni věty uvedeného § 12 vlád. nař.
čis.

17337.

upomlnací neptati ustanoveni § 552, o.dst. 4 c. ř. s.
,upomínacl žaloby řidí se předpisem § 237 c. ř. s. a § 19
zák. o upominaclm řízeni.
Pro

řízení

Zpětvzetí

(Rozh. ze dne 12.

června

1939, R II 96/39.)

Žalohce podal proti žalovanému upO'minací žalobu s návrhem na
vydání pIa/ebncho rozkazu. Ná,vrhu tomu bylo vyhověno. K odporu žalova,ného byl položen o žalobě rok k ústnímu jednání na den 17. listop"du 1938, při němž bylo ponecMnoo ří,zeni v klidu. Na pozdější ll',"vrh
žalovaného na ,pokračování v řízení' byl llsta,nO'ven rok k ústnímu jedminí
na clen ll. března 1939, avŠ'ak žal.obce vzal přeď tímto rokem, a to
4. března 1939 žalobu zpět, nevzdwv ,se žalOlbního nárooku. P r v Ý s o u d
nato rok k jednání stano.vený na den 11 .bírema 1939 odvolal. R ek u r sní s o u d k stížnosti žalovaného zmšil toto usnesení prvého

-
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saudu a u'loži,1 mu, aby v řízení, o upomín,ad žalo/}ě dále pakračoval.
O Ů vod y: V razkavním a směnečném řízení mMe býti žalaba jednostranně vzata zpět jen potud, pokud nebyly podány námitky anebo
pokud neuplynula lhůta pro ně d;má (§ 552 c. ř. s.). Neprávem prato
prvý soud zmši! úst!lJí, jednání.
Ne j vy Š š í ,s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
O Ů vod y:
Speciální ustanovení čtvrtého odstaNce § 552 c. ř. s. ,platí pro řízení
rozkavní a podle výs,lovnéhiO' pliedpi,su § 559 c. ř. s. též pro řízení smě
nečné, ne všwk prO' řízení ,U'pomílll"cí, v němž, pokud jde o zpětvzetí
upomínací žaloby, je poumi předpi,su § 237 c. ř. s. a § 19 záko,nao upomínacím Hzení. Žalobce může u,pomínad žalobu vzíti zpět bez přivolení
žalov"ného i po podání odporu, avšem jenom do počátku roku, n"říze
néha o upomínací žaIobě následkem odporu (smvnej Neumann: Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, vývady k č1. XXVIII uvozavacího
zá!kana k civilnímu řádu soudnímu). Neobstají protO' důvady, z nichž
rekursní saud zmšil us:nesení prvého soudu.
čís.

17338.

Jestliže bylO' narovnání O' náhradě škody za úraz .uzavřeno na podznaleckéhO' PQsudku, jehož obsah co dO' následků úrazu pokládali
smluvci za nesporný, lze je napadati prO' Qmyl, vyšla-li PQzději najevO'
nesprávnQst a Qmylnost posudku.

kladě

(Rozh. ze dne 14.

června

19139, Rv I 2725/38.)

Ž"k,bce se domáchá na žalovaném n{rhrady ušlého a budoucn,ě ucházejícího výdělku, tvrdě, že -jest :k prácine21pŮJsobilý pro zranění, jež
utrpě:l 10. června 1932 pácdem .s motocyklu a jež zavinil svají nezdatnosti z<lJměstnanec žalovaného. Smírem, uzav,řeným se ža,lov"ným, přijal
sice částku 5.000 K na úphLé vyrovnání nároků z úrazu mu vzešIých,
ale smk ten uzavřel jen za předpokladu, že jes't 'spráJVný znal:ecký posudek o tom, že trvalé zduření kloubu koJ.enního ztístane bez vlivu a bez
obmezení pohyblivosti a že úraz nebude míti trva,l:ý,eh násJ.edkú. Posudek ten však se ukázal n.espráJvným, neboť ž"l'O'bceonemocněl nás,l:edkem úrazu tuherku<losním· zánětem kolena. Niž š í s o u d y žalabu
zamítly.
Ne j vy Š š í s a u d uložil prvému. soudu nové jednáni a rozhadnu!í.
Otívody:
Pa právní stránce (§ 503č. 4 c. ř. s.) jde o to, zda narovnání, :podle
kierého při'ja\ žaIobce částku 5.000 K n,a úplné odškodnění za následky

úraw, který utrpěl dne 10. června 1932 při pádu s motocyklu a záwveň
prohl,ásj,J', že uvedenou částkou jsou vyrovnány mimo jiné veškeré nároky vyplýva'jíd t ře,čené nehody, jest naříkatelné pro iO'myl, jestliže
se hodnOcenI oněch náJsl:edků úraw pro budoucnost stalo IlJa straně
smluv:tí se zřením na absah znal,eckého po,sudku o žalobcov-ě úrazu.
který podal v trestním řízení MUDr. K., jemuž obě strany diwěřovaly,
když se pasu dek podle žalobcova tvrzení dodatečně ukázal nesprávným
a Dbjevily se prý po'Zději další násl'edky úrazu, které jmenova'ný 2lnalec
ve svém posudku nepředvídal. Odvolací soud zastává názor, že důvěra
ve správnost a spolehlivost posudku hyla v souzeném případě pouhou
pohnutkau k mavřeni smíru a že ta'kováto ,pohnutka nemá podle §90l
obč. zák. právníhO' významu pro platnost a závaznost smíru, ježto nebyla
učiněna výslovně jeho padmínkau. Dovolací. soud neschvaluje tento
názor. Narovnán,í (smír) je smlouvau, která podJ,e § 1380 obč. zák. př,ed
pokládá pochybné anebo spomé práv.o. Musí tu tudíž býti stav nejistoty
v právních vztazích smluvcú o pochybném nebo~porném právu. Omyl
o takovýchto pochybných nebo spamých skutečnostech nelze o,všem
hledíc k ustanovení § 1385 ohč. zák. pokládati za .omylo p.odstatě před
mětu neb osoby, a nelze platno,sti' narovn·áJní odpomvati v takovém
případéaní tehdy, když byly nově nalezeny listiny, z nichž by vycházelo najev,o, že ten neb onensmluvce neměl vůbec ,práJva (§ 1387 obč.
úk.). jinak je vša:k tomu, jesm"e se omyl týká tohO', co smlu,vci uzavírající Mrovnání pokládali za jisté a ne~porné na rozdíl od sporných
a pochybný·ch bodů, o nichž se sjednává narovnání. V takovém případě,
kde smluvcí nemají žádné pochyb:nosti a není mezi nimi sporu o podkladu narovn{rní v pod,statných směrech, t. j . .co dO' podstaty osoby nebo
co do podstaty předmětu nafO'v:nání, mohaU' odporov.ati 'PrO' omyl
v těchto směrech uzavřenému nar.o~nání, jestliže onen nesporný podkl"d naravnáni spo6val na jejich omylu (viz rozh. č. 6549 Sb. 11. s.
a literaturu tam uvea.enou). A o takový pří:pad jde i v souzené věci,
neboť ze zjištěni njžších soudů vyplývá, že naravnání, o něž jde,bylo
uzavřeno až pO' padání zna:leckého pasudku MUDr. K., že v dObě,kdy
bylo narovnání uzavřeno, byl znám obsah onoho po,sudku jwk žalobci,
tak svědku josefu J., který zastupoval poji:šťovnu, u níž byl, žalovaný
pajištěn pr.oti následkům záJkonné odpověclnosti, a správně proto odvol"cí soud z tQho usoudil, že hodnocení násJ,edku úrazu, utrpěnéhO'
žalobcem, CO' do budoucn.osti se stalo na obou smJ.uvnkh stranách vzhledem ,na obsah řečeného pasudku. Není tudíž pochybnosti, že strany
budovaly n"rovnání o náhradě škody za úraz utrpěný žal'Obcem na 'OnDm
posudku jako na nespamém podkJ,adě, který, j"k žalobce tvrdí, ukázal
se nesprávný a omyln,ý. ježto nižší soudy, vycházejíce z odchylného
právního náwru v otázce nařikatelnosti sporného narovnání, nezji,stily,
zda }est pravdivé tvr7)ení žalobcovo o dalších následcích úrazu, jež ne,
byly uvedeny v znaleckém posudku MUDr. K, nemůže dovolací soud
rozhodnouti ihned ve věci samé.

-

Čís.

17340 -

-

čís.

17340-

360

361
čis.

17340.

Výhodu podle § 8 vlád. nař. č. 77/1936 nelze věřiteli přiznati; když
se jí v rozvrhovém řízení ani výslovně ani poukazem na okolnost, že
dražba byla odložena, nedovolával. Nestačí, žádá-Ii věřitel přisouzení
od určitého dne a jiného příslušenství, netvrdí-li, že jde o pohledávky s příslušenstvím vymáhané exekucemi a že tyto byly odloženy.

úroků

(Rozh. ze dne 14.

června

1939, RII 29/39.)

V dražebním ří:<ení, které bylo odl,ožen'O též podle § I vlád. nař.
77/1936 Sb. z. a n., přihlásila vymáhající vmte·lka též přiznání, úroků
v poř"dí jístiny od 1. července 1932, aníž tvrdna, že jde o pohledávky
s příslušenstvím vymáJh"né exekucemi, jež byly odlo,ženy. Prvý s o u d
přiznal vymáhajíd věřitelce příhlášené úroky dospělé za 4 léta před
lIveden,)Í1m příklepe", (16. záN' 1938), nikoliv úroky starší,' jež přÍiznal
v rámci kance. Rek II r sní s o II d nevyhověl rekursu, pokud se jím
vymáhající věřítelka domáhala přiznání' oněch ,starších úroků v pořadí
pohledávky. D ů vod y: Dražební řízení, o něž jde, bylo odloženo též
podle § 1 vlád. nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. V § 8 vláJd. nař. Č. 77/J9i36
Sb. z. a n. jest us.(anoveno zcela všeobecně, že při odkladu exekuce
se nev<:Há do IhfJt, jí'chž uplynutí je dle zálmna pro věřitele spojeno
s p'rávn'í' újmou, v případě § 1 doba od podáni návrhu na povoleni exekuce do dne, kdy bude nařízen prodej, k jehož výkomt skute,čně došlo.
Speciální otázka, prodlužu'je-M se též tříletá Ih'ůta pro zadržené úroky
dle § 216 ex. ř., není však ve vL nař. č. 77/1936 Sb. z. a n. řešena.
Tato otázka jes.( ~pravena v § 12 vlád. nař. č. 251/1935 Sb. z. a n.
Ustanovení § 12 vlád. nař. Č. 251/1935 Sb. z. a n. nebylo zmšen'o vlád.
nař. č. 77/1936 Sb. z. a n., takže stáJle pl"tí. NepochyhH proto prvý
soud, když dle tohoto ustanovení při-řkl rekurentce v pořadí jistiny její
hypotekámí pohl,edávky úroky a úroky z prodlenf jen za 4 roky před
příkl,epem a když úroky starší při'řkl jen v rámcí kauce 1.000 K za
vedleJší příslušenství.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl d'Ovoliacímu rekursu.

byly odloženy ve smyslu tohoto vládního nařízení. To vymáhající vě
řitelka přesně nerozeznává, neboť se dovolává jen prvního z exekuční.ch
návrhŮ (ze dne 5. dubna 1934) a uvádí ve stí,žnosti jenom povšechně
úroky a jiné příslušenství, n,a'Vrhujk přÍ'souzenJ »úroků z prodlení .ode
d'ne 1. července 1932 v pořadí s jistínou«, dále pak »požární prémfe
154.50 K " výloh 121.50 K v pořadí jistoty«. Tyto nároky nelze zjistití
porovnáním s přihláškou. Stížnosti nelze tedy již z těcMo, dů,vodu vyhověti, takže v souzené věci nebylo třeba U'važovati o tom, zda se před
pis § 8 vlád. nař. Č. 77/19,36 Sb. z. a n. týká i lhůty, která se podává
z ustanovení, § 216, odst. 2 ex. ř. a § 12 vlád. nař. Č. 251/193-5 Sb. z. a n.

Č.

D ů vod y:
Stěžovatelka se marně snaží těžiti pro sebe z ustanovenf § 8 vlM.
nal". Č. 77/1936 Sb. z. a n. Výhody podle tohoto vládního naří'zení se
v přihlášce ani jínak v rozvrhovém ří-zen;' nedovolávala výslovně aní
poukazem na okollnost, že bylla dražba odlož·ena. Nehledíc k tomu, že
tím nedostala plně povinnosti, kterou zákon v §§ 210, 211 ex. ř. ukládá
věřiteJ.í, vymáhajki v,ěřitelka ve své stížnosti n.iljak určitě ne.označila,
pro které z účtrnraných položek v pi"ihlMce se domáhá prodloužení
lhůty. Podle § 8 vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. by mohlo jíti 10Hko
.o poh\.edávky s přísh.tŠ'enstvím, vymáhané exekucemí a jen pokud tyto

čís.
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Nebyl-li vykonatelný platebnl výměr ,okresní nemocenské pojišťovny
vlaslnoľučně P,odepsán také starostou pojišť,ovny (jeh,o náměstkem),
nýbrž ,opatřen jen vytištěným jménem těchto osob, nemůže býti exekučnímu návrhu, opírajícímu se o takto věcně vadný exekuční titul, vyhověn,o.

Tut,o vadu exekučního titulu nelze odstraniti postupem podle §§ 84,
85 c; ř. s. a musí k ní soud přihližeti i v opravném řízení, třebas nebyla
namítána.
(Rozh. ze dne 20. června 1939, R I 362/39.)

P r v Ý s o u d povolil okresní nemo'Censké pojišťovně v P. navrženou mobi,lární exekuci. Jako exekuční titul přípoji,la vymáhající v,ěři
telka k náv'rhu, opatřenému mís,to podpisu jen vyUštěným jménem jejího
stawsty, svůj vykonatelný p\.1lJtební výměr, opatřený vedle podpisu vedoucího úředníka pojj,šťo'lny jen vytištěným jménem jejíhO starosty.
Exel<wčn·i títul zněl na Dr. Jana Č. »co nabyvatele Břetisla,va H., dilvadlo
A.«. V rekursu do usnesení povolujkího exekuci namítl Dr. Jan Č.,
advokát v P., že osoba povinného není z exelmčníh-o titulu zř'ejmá (§ 7
ex. ř.) a že návrh vymáhající strany na povolení, exelmce není podepsán
starostou pojišťovny, nýbrž jen opatřen vyUšlěným jeho jménem. R e,kursní soud zamíH návrh na povolení exekuce. D ů vod y: Nedostatek
vl'astnomčního podpi,su starosty vymáh"jíd strany na žádosti za povolení exekuce a na žádosti za opětný výkon není vad,ou formy podáni,
která by bránHa řádnému jeho úřednímu vyřizení (§§ 84 c. ř. s.) a je
nerozhodné, že snad není zál<onem zwkázán (§ 175 zák. o soc< poj.)
postup, alYy podpis starosty pojišťovny opatřen byl ti,skem nebo fwksimilem (srov. Věstn,ík ústř.soc. pojišťovny ll., str. 265), je-li podpis
starosty tiskem nebo faksimilem do,konce přípustný i, na výměrech a
doložkách vykonatelno,stí podle § 175 zák. o soc. pojištění (srov. Věstník
Vl. str. 10), ač přece tu jde již o Hstinu, po'žívajíd průvodnosti ve ,smyslu
§ 292 c. ř. s. Přísvědčiti jest však rekmsu potud, že na základě před
loženého výměru nemě,la být povol'ena exekuce, ježto osobu dlužnika
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plnou určitostí z vymeru seznati nel·ze. Výměr smeruJe proti povinnému: »Dr. ,č. Jan co nwbyvatel Břetislava H., divadlo A.« a proti takto
označené povinné straně směřuje i exelwce. Je tedy označení povinného
zcela zmatené a nesfozumitel,né. Největší určito·st exekučního titulu je
pojmovou podmínkou povolení exe,lmce (§ 7 ex. ř.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

S

Důvody:

S hlediska § 7 ex. ř. není úvwdy ani co do osoby povinné strany,
protože z exekučniho tít,ulu jest zřejmo, proti komu čelí. Určitosti označení povinného nehrání ani dodatek připojený ke jménu povinného,
když z poukazu na přeQpis § 171 zák. o soc. poj. d'odatek ten jen nazna·čuje, že jocle právě o přÍipad v řečeném' z,rkonném ust.anovení upravený. Zda stěžovatel jest skuteĎně pO'li:n.en vymáhanou óis,lku z dŮ'v'odu
§ 171 zák. o soc. poj. zap la titi, lnemůže býti v tomto řÍizení ovšem ře
šeno. Než přesto nelze exekučnímu návrhu vyhověti. V rekursu do usnesení prvého soudu poukázal pO'llnný též na to, že exekuční návrh není
poctepsán s-taro·stou vymáhající strwny, protože vytištěné jeho jméno na
návrhu ,nenahražuje jeho' podpis. Tento nedostatek v'ykazuje však též
exekuční tituJ, o který se exekučnÍ" náv'rh opírá. K tomuto nedostatku
exekučního titulu mu'sí soud přihlédnouti i v opraV1ném ří,zení, neboť
nejde tu· jen o fo'rnná·lní vwdu exelmčního titulu, kterou by bylo lze odstraniti postupem pód-lie §§ 84, 85 c. ř. s., nýbrž o samu jeho věcnou
vadu, jež zabraňuje tomu, aby bylia na záklla.ctě jeho exeku!ce IP.o'lolena
a vElclena. Také ohěžník Ústřední sodá-lní pojišťovny, uveřejněný v jejfm v<'stniku mč. VI., str. 10 a n1Í!sl., jejž uvádí napadené usnesení, výslovně stanoví, že vykonatelné platební výměry a veškerá ostatní soudni
po-dání musí býti opatřena vlastnoručními podpisy st.arosty (nikol.i·v faksim.Hem nebo jeho tištěným jménem) a vedoucíh.o· úředníka. To také
doporučil již oběžník, uveřejněný ve Věstníku Ústřední sociáLní, pojišťovn:y roč. II., str. 255.
Cís. 17341.
Na právo

zpětné koupě

(§ 1070 obč. zák.) nelze vésti exekuci.

(Rozh. ze dne 20.

června

1939, R 1 365/39.)

P r v Ý s o u d povolil vycmáhajídmu věřiteli podle náv'rhu exekuci
zabavením a přikázáním práva zpětné koupě přís,lu.šejícího povi:nné
straně k nemovitosti Č. k. . .. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D II vod y: Jde o to, zda jest přípustné vésti exekuci na knihovně
vložené právo zpětné koupě povinné strany resp. na její nárok na vydání nemovitostí z tohoto práva zpětné kowpě plynoucí. Otá'zku tu jest
zodpověděti zápGrně. Předpokladem výkonu exekuce lna práva jest, že

jde bud' o práva zcizitelná nebo alespoň co do výkonu zpeněžitelná.
Z duvodu toho nelze postihnouti exe"loud všechn·a ryze o·sobní práva,
i když znwmenají majetkový prospěch, jestliže jich výkon nemMe býti
svěřen někomu jinému než pro koho· jsou zřízena (rozh. Č. 4218 Sb.
n. s.). O takovéto ryze osobní právo jde i v tomto případě: neboť
prá.vo zpHné koup.ě povinné straně příslušející a tudíž i z něho plynoucí
námk povinné strany na vydání nemovitosti nemohou býti podle výslovnéh.o předpilsu § 1070 obč. zák. oprávněnými osohami na nikoho
jiného převedeny a ndze tedy výkon práva tohosvHiti n·ěkomu jinému.
Nelze proto na právo to vé.sti, exelou:ci jeho zabavenim a přikáz<Ímím ve
smyslu §§ 325 a 325 ex. ř. a v důs'leclku toho není také přípustné povoliti na podkl"c1ě přikázání práva toho odevzdání nemovitosti právem
~pětné 'koupě stižené správci- a její prodej veřejnou dražbou ve smyslu
ustanovení § 328 ex. ř.
N e j vy Š š í s o u d nevyho'v.ě! do,vo,lací:mu rekursu.
O Ů vod y:
Nejvyšší soud poukazuje na sptá1vné odůvodnění rekursního soudu
a k vývodům dovo],ací:h.o 'rekursU' podotýká, že přeclpis § 1070 obč. zák.
je právem donuco'ladm. Prá!vo zpětné koupě jest tud:íž právem ryze
oSDb-ním, které nemůže býti na jinou o,sobu převedeno ani zdzeno
(§§ 1070, 1393 obč. zá!k.).
čís.

17342.

Rozhodl-li prvý soud novým rozsudkem stejně jako rozsudkem
prvým, který byl odvolacím soudem z duvodu § 496 číSi. 2 a 3 c. ř. s.
zrušen, nejde tu
případ § 502, Odst. 4, c. ř. s.; jestliže hodnota
předmětu sporu nepřevyšuje 7.000 K a odvolací soud neprohlásil dovoláni za přípustné pro zásadni význam rozhodnuti, neni dovolání proti
potvrzujidmu rozsudku odvolacího soudu v takovém případě přípustné.

°

(Rozh. ze dne 20.
Srov. Sb. n .s.

Č.

června

1939.

Č.

j. Rv 1 9/39.)

4455.

P.r v Ý s o <ll d zamít:! žalobu, jí,ž se žalobkyně domáhala výroku,
že jsou ža·lovanf povinni tr.péti, aby se ulspokoji:la z nemo'vitosti Č. p....
bez ohledu n,a slu·žebtnost bytu. na této' nemovitosti zřizené, a stejně
rozhodl po nov·ém projedl1<iní věci, jež mu bylo uloženo odvolacfm soudem usnesením, jím" od'lolací. soud k odvolámí žal,ohkyně jeho r-ozsudek
zrušil. Tento nový rozsudek prvého soudu o dvo I a c í s o u cl potvrdil
a ocenili předmět spom částkolw 2.500 K, ani·ž 'vyslovi'l .příipustno·st dovolání pro zásadni význam věci (§ 502, odst. 3, c. ř. s.).
N e j v y Š š í s O u d odmítl dovolá-ní žalobkyně.
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Důvody:
Přípustnost dovolání je v souzeném případě posuzovati podle § 502,
odst. 3, c. ř. s., neboť výjimka uvedená v § 502, odst. 4, c. ř .s. tu nedopadá. Třebaže totiž rozsudek prvního soudu byl vydán na základě
llsnesení odvolacího soudu, kterým byl dřívější' rozsudek zrušen, nerozhodl první soud novým rozsudkem jínak, než jak rozhodl, již dříve
v ro~zsudku zrušeném. Tento nový rozsudek odvolací- soud potvrdil.
Není tedy v souzené věci splněn předpoklad pro pOllžití výjimky podle
§ 502, odst. 4 c. ř. s. Poněvadž předmět sporu, oceněný podle § 500,
odst. 3, c. ř. s. na 2.500 K, nep'řevyšuje na peně,žit.é hodnotě 7.000 K
a odvolací soud neprohlásil dovolácní za připustné pro, zásadní význam
rozhodnutí, neni proti potvrzujídmu rozswdllou odvolacího soudu do,volání přípust,né (§ 502, odst. 3, c. ř. s. v doslovu čl. I, čís. 2 zák. čí-s. 251/
1934 Sb. z. a n. a čl. 1. zák. čís. 314/1936 Sb. z. a n.).

čís.

17343.

.Byla-li pravoplatným usnesenún knihovního sott4u povolena opětná
poznámka výhrady vlastnictví ke strojům podle § 297 a) obč. zák., nelze
ve sporu o vydání a vyloučeni strojů z konkursní podstaty kupite~ovy
- a to ani k námitce správce konkursní podstaty - zkoumatiy zda bylY
splněny formální náležitostí pro povolení poznámky, t. j'. zda byl ke
knihov~í žádosti připojen souhlas knihovních věřitelů a zda ho bylo
třeba.

(Rozh. ze dne 20.

června

1939, Rv I 555/39.)

Podle prohlášeni úpadce Anton,ína K. ze dttle 8. ledna 19,30 pokud
týče 8. ledna 1936 hyl,a na nemovÍ'tostech jemllJ náležejících opětně
pTavoplatně pozn"menána ulsnesen-ím z 15. ledna 1935 pro žalobkyni

se

podle § 297 aj obč. zák. výhrada práva vla's!niokého k strojům, prodaným úp"dci (před úpadkem) s výhradou práva vlastnického až do
úplného z"pl'",cení. Žalobkyně poukazujk na řečenou poznámku v'ýhracty
vl<bstnického práva z 15. ledna 1936 domáhá se na žalovaném správci
konkursní podstaty Antonína K. vydání strojů, jichž se ona poznámka
týká. Proti žalobě namítl žalovaný správce konkursní poclstaty mimo
jiné, že se prohlášení úpadce z 8. l,edna 1935, na základě něhož byla
výhrada práva vlastnkkého k strojům prodaným úpadci podle § 297 a)
obč. z,c,k. poznamenána, týkalo jen prvé dodávky strojů, že však prvá
i druhá dodávka l:>y,la zaplacena, takže výhrada práva vlastnického
k oněm strojům zanikla a dál-e, že při obnově poznámky podle § 297 aj
obč. zák. podle druhého .prohlášení úp"dce ze dne 8. l-e,dna 1935 nebyl
vykázán souhlas knihovních věřitelů. P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o ud uznal podle žal,olby. Z d II vod ů: Jde o to, zda
též druhá poznámka podle usnesení z 15. ledna 1935 má účinky § 297 a)

obč. zák. , t. j. zda chl"díd zaří'zení, jaJk tu v době oné pOilnámky bylo,
tedy jako celek, netvoříd dotud vHvem prvé poznámky příslušenství

nemovitosti, si i nadále tuto svoji samostatnou povahu zachovalo. Po
náhledu odvolacího soudu tomu t"k bylo. Odvolací soud je názoru, že
zákonenl nonnované účinky poznámky mastávají úpisem poznámky.
Spornému soudci nenáleží, a'by v rozepři, v níž není na výmaz poznámky alni ž<blováno, přezkoumával zákon,i,tost usnesení knihovního
soudce, když přece má a' může se tak státicestoll reku'rsu v řízení nesporném. Je vě5'í. knihovního. s~udce: a,~y, než po'vol:i d~J.ší po~n.á~ku,
o niž žádáno Jeste behem one petf],ete lhuty, rozhodl, Je-ll takova zadost
přípustnác se zřetelem k rozdílným názo:ům li~e,;atmy. na tu.to ot~zku
na rozhodnutí Sb. n. s. Č. 15283, vydane rovttlez ve veCI knIhovnI a nikoliv v rozepři. Právem tu namítá žalobk)'ně proti stanovisku, jež zaujal prvý soud, ~terý řešil otázku, zda l<~!h?,:ní. soudce po;,om poznámku právem, ze by b)'lo v rozporu; se slezelnI zasadou duvery v pozemkovoll knihu, kdyby sporný soudce přezkoumával platnost poznámky k,nihovním soudcem povolené a tak zbavil véřite],e, spolehnuvšího se tt1a práJvní účinky, jež zákon spojuje s poznámkou, důl,ežitého
jeho práva. Ro'zhoduje tedy, že dne 15. ledna 19351 byla povo,lena a
dne ll. února 1935 vykonácna ve vložce čl,slo 87 pozemkové knihy pro
katastrální území S. poznilmka, že stroje strojního chlazení na'lézajícího
se v pivovařeč. p. 24 v S. a s ním spojené jsou vIaslnictvím žalujíd
strany. Z této poznácmky je docela jasno, které stroje jsou jí postiženy.
Ani prohlášení z 8. l,edlna 1935 nemá jiného smyslll. Strany měly zřejmě
na mysli celé chladící zařízení s pozdějš\mi změnami a doplňky dle dalších smluv. Není tedy "ni dl.e znění pOZ[lámky ani dle pravého smysl~
prohMšení důvodu k rozlišování' mezi stroji dodanými podle prve
smlou:vy a ,podl,e smluv da],škh. Při ceHstvosti díla ne[.ze pochybovatI.,
že, dokud cena celého, zařízení nebyla zapravena, by poznámka podle
§ 297 a) ohč. zák., t<bk jak tomu, bylo i za platnosti prvé poznám~y,
účinkovala ohledně celého zařízení a ne, že by výhrada práva vlastnICkého zanikala s postupným z"placením strojů co do každého z nich,
resp. co do zMoveň dodané a vyúčtov"né skupiny strojí!. Kdyby tomu
tak bylo, nebývalo by mělo smyslu, <bby strany,l<dyž v dohě žádosti
o druhou pomámku b}"lo za,praveno zařízení dodané podle prvé smlouvy;
toto výslovně pojaly do prohlá'šení z 8. leooa 1935. Má tedy odvol~Cl
soud za to, že povolením druhé poznámky podle § 297 a) obč. zak.
chladící zaří-zení, jehož jsou vylučované stroje nesporně součástí, není
od výkonlr poznámky dne 12. února 1935 po dobu .pět l,et, jež se prohlášením konkursu ještě i staví, příslušenství nemovitosti, a že je tedy
právem ža,lohce vylučuje. Při tom ,není vécí sporného soudu, aby pře
zkcmmával, zda listina, na ziukl"dě níž poznámka byla povolena, má
náležitý obsah (urči>tý počet strojů), zda bylo potřebí svoleni věřitelů
(předchozího či dodatného), zda usnesení mělo býti a bylo řádně domčeno knihovnim vě'řitelům a jaký má význam, že tito nepodali do
usnesení reloms. Nejvyš'ší soud v rozhoelnutí Č. 15283 Sb. n. s. vyložil,
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že pozn"mku podle § 297 a) obč. zilk. nelze před uplynutím 5 let prodloužiti neho obnoviti. Důsledek toho je, že nelze za;br"niti: tomu, aby
stroje se po u:pl)'nutí pětjlleté' Lhůty nestaly příslušenstvím nemovitostí,
protože před uplynutím péti:leté lhůty nelze žádost podati. Jakmile lhůta
uplynlll'a, stanou se \'ěd s nemovitostí< před tím již spojel1é a, mající
po\'ahu pří:slušenství dIe § 294 obč. zák. dle shora vyložených zásad již
podle zákona vlastniotvím majitele nemovitostí. Musil by tedy vHitel
jíž před uplynutím pětj:]eté lhůty zajisti:jj si souhlas vlastníka nemovitosti a knihovně oprá'Vněných věřitelů, aby po uplynutí pětHeté lhůty
mohl Zl10VU žádati o poznámlou twk, jakoby šlo o stroje náhradou d·ávané. Jestliže všwk knihovní soudce poznámku povoU!, a:níž byl v žádosti vykázán souhlas věří:telů,a domčeno~Jí) jako v daném :případě,
usnesení o- poznámce všem knihovním věřHelům a tito nepodali- relours,
pak aní s hlediska nesporného soudce nelze seznatí, na základě čeho
by měE právo dohánéti pak ve spom to, co zmeškaJ.í v nesporném ří
zení. Z téchto důvodů shledal odvolací soud nárok žalobcův důvodným.
N e j \' Y š š I s o u d nevyhověl· do.volání.
D ů vod y:
V dovolání jde o to, zdaJí lze ve sporu přezkoumati pravoplatné usnesení kniho·vního soudu ze dne 15. ledna 1935, jímž byla povolena opětná
poznámka výhrady vla:slnictví ke strojům podl.e § 297 a) obč. zák, ač
scházel souhlas ,l<niho,vních věřitelů, jehož prý bylo v tomto případě
třeba podle § 297 a) obč. zák. a ve smyslu rozhodnutí čís. 15283· Sb.
n. s. Je nesporné, že, ač onen souhlas chybí, bylo zmíněné usnesení doručeno všem kníhovním věřitelům a žádný nepodal podle § 126kn. z.
rekurs. Knihovní soud, zkoumá pouze formální: platnost Hshn a zdali
žádost vyhovuje ustanovení § 94 'kn. z. (rozhodnutí, čís. 6235 Sb. n. s.),
poněvadž jiné přezkumné možn:osti nemá; mohl> tudíž i tu zkoumati jen,
zdali jsou splněny formální ná'ležitosti pro povolení poznámky, to jest,
zdali ke knihovní žádosti byl připojen souhla's knihovních věřítelů anebo"
zdali bylo lize se bez něho obejí-tí. Pochybí I-li snad v tomto směru,
dalo se to napravití rel<ursem, k jehož podání byli knihovní věřítelé
podle § 126 kn. z. oprávněni'; neu:činiH-Id tak, nelze opomenutí to doháněti ve sporu, v němž se hlobce domá.há vydání nebo vylO'llčení
strojů z konkursní podstaty v dúsledlku pravoplatné poznámky podle
§ 297 a) obč. zá!k. O námitku neúčinnosti poznámky následkem nedo~
statku hmotn.ěprávni:ch předpokladů, které knihov>ní soud zkoumatí, nemohl, nejde. Přípustnost námitky neplatnosti poznámky pro zmíněnou
formální vadu ve sponu nelze odůvodn.iti ani poukazem na usta;novení
§ 61 a nás:!. kn. z. o žalobě v}omaz, poněvadž o takovou žalobu vůbec
nejde a poněvwdž žal·oba ta se týká pouze neplatných vkladů a nikoliv
poznámek Úpadce, poklid byl předl vyhlášením konkursu bezprostřed
ním žalovaným, nemohl- onu formální vadu ve sporu účinně namHati ji'ž
pro.t·o, že sám souhlas jak k poznámce první tak druhé dal v prohlášení
ze dne 8. ledna 1930 a ze dne 8. l-edna 1935 a podal sám knihov>ní žá-
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dosti ze dne 10. ledna 1930 a ze dne 8. ledna 1935. Vyhlášením konkursu na jmění původně ža,lovaného se změní,lo po.stavení žalova;ného
potud, že na místě n'ěho nastoupil podle § 7, odst. 3, konk. ř. čís. 64/
1931 Sb. z. a n. správce korukursní podstaty. Tento není ske ani zástupcem věřítelů ani zástupcem úpadce, avšak ve sporu o vyloučení
věci z konkursní podstaty hájí ovšem zájem konkursních věřitelů. Avšak
ani v této fu,nkci nelze mUl přiznatí přípustnost zmíněné námitky, neboť
konkursní věřitelé, pokud jsou výhradně osobními, věřiteI.í úpwct.ce, neutrpěli újmy na knihovních právech, poněvadž žádných nemají a ani
v době povolení po"námky neměH a zájmy oddělných věřítel'Ů správce
konkursní podstaty nezwstu:puje, poněvadž jejích práva nejsou podle
§ 12 konk. ř. konkursem dotčena. Z rozhodnutí bývalého nejvyššího
soudu vídeňského ze dne 19. července 1899 Č,í,s. 7490 (Not. Z. 1900 č. 45
a Bohuslav-Hartmann: Sbírka příklwdů knihovních žádosti a usnesení
z r. 1932,str. 286), jeho·ž se dovolate1 dovolává, nelze nic v jeho
prospěch vy:těžití, iponěvadž twm šlo o žalobu: o výmaz vkladu a otázky,
zdali žaloba ta je přípustl1á jen pro hmotněprávni neplatnost právního
jedw,ní, které tvořilo podklad ke knihovnímu. vkladu, nebo i pro nesprávné řešení formálnfch předpokladů z'"pj·su knihovním soudcem, za
jakých podmínek jest žaloba připustná a které osoby jsou k ní oprávněny, výslovně řešeno nebylo. Je-li tudíž námitka žalovaného nepří~
pustná již s hlediska dovolacího důvodu pod·le § 503, čís. 4, c. ř. s., netřeba se zabývati věmě dovolacím dů,vodem rozporu se spisy (§ 503,
čís. 3, c. ř. s.), jejž spatřuje dovolatel v tom, že žalobce žádalO' druhou
poznámku před uplynutím pětileté účinno'Sti poznámky první. Přípustná
jest ovšem výtkw činěná, dovolacím důvodem podle § 503, Čí's. 4 c. ř. s.,
že odvolací soud mylně vyložil prohlášení nynějšího úpadce ze dne
8. ledna 1935, poněvadž prý z něho není zřejmé, že výhrada vlastnictví
a svolení k poznámce podle § 297 a) obč. zák. se týkala i náchradni.ch
strojů; tu nejde o vady knihovních usnesení, nýbrž o neurčitost rozsahu
výhrady práva vhsliní-ckého. Než tato výtka je nedůvodná. Neboť přes
to, že je tam jen zmínka o chladíCím strojnlm zaří'zení z objednávky
z wku 1929, odůvodni! odvolaCÍ soud případně, že výměna součástek
a doplnění chladí.cího zařÍ'zení z dodatečných objednávek tvoří jednotný
ce~ek a nevzniká tudí'ž žádná pochybnost o tom, že kníhovní: poznámka
se vztahuje na všechny součástky chladícího zaHzení jak z pů.vodních
tak dodatečných částí.
čis.

17344.

Zprostfedkovatel koupé nemovitosti v soudní dražbě má nárok na
jen tebdy, bylo-li placeni provise výslovně zvláště ujednáno
i pro ten případ, že komitent koupi nabidnutý objekt v soudní dražbě'.
odměnu

(Rozh. ze dne 21.

června

1939, Rv I 337/39.)
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P?dIe tvrzení žl>loby naváza,1 žalovaný s Václavem K. v o:ruhé polovme roku 1935 obchodní s,pojení a ujednal s ním, že mu zaplatí odmě~u ve výši 1% kupní ceny, koupí-li některý z objektů jím nl>bídnntych. Žl>lovaný nato k'ÚupH dům ve veřejné dražbě, nezaplatil však
smluvenou pwvisi" o niž je žalovám. Niž š í s O u d y zamítly žl>lohu.
Ne j v y Š š í s o u cl uložif. .prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Dú vo dy:
Šlo o sml.olivu zprostředkovatelskou, která se zřejmě vztahovl>la n:t
koupI nemovItosti z volné ruky, nikoliv na jejich koupi v soudní dražbě.
Exekuční dmžba ostatně již svou podstatou vylučuje činnost zprostřed
kovatelsl~ou a není přípustné, l>hy někdo někomu zprostředkoval koupi
domu v dražbě. Proto by tato zprostředkovatelská smlouva sama o s'Úhě
nezakládala v souzeném přípl>dě ž1lJlobcův nárok na movisi
.
, neboť koupě
z vo Iné ruky se neUSkutečnila, nýbrž ža10vaný koupil dům v soudní
dražbě. Není, však vylo:u,čeno, l>by i ,při koupi nemovitosti, v soudní
dražbě u;,ěl zprostř~dkovatel ná,ro~ na ~dměnu, avšak ,předpokladem
:ohoto naf.O:~u Jes~ ze bJ:'lo pla{:en~ pro~lse ~ýslovně zvlášť ujednáno
I pro ten pnpad, ze komItent kou'pl na!bldnu:ty objekt v soudní dražhě
(srov. rozh. Sb. n. s .. č. 7786). Ža!lobce tvrdil, že výslovná úmluva tohoto
ohsahu byla inezi žalovmým a Váda"em K. učiněna a nabídl o tom
důk~zy. Stala-li se skutečně taková závazná úmluva, byl hy ža!lovl>ný
povmen k zaplacení provise, v 0pl>čném ,přípa!dě však hy žl>loba nebyla
opodstatněna. jelikoo1 soud prvé stolice o této rozhodujicí skutečností
neučinil vůbec žádné zjištění, není věc zralá k rozhodnutí.
čis.

Zákon o soukromých
Nevěrou

ve

službě (§

17345.

zaměstnancichí.

34

Č.

1 zák.

Č.

154/1934) jest

rozuměti

"šeohna

j~~~l (činy i. opo~inuti) •. kt~rÝ'mi zaměstnanec porušuje způsobem

prlclcun se poctivosti a. dobre vde .svoje povinnosti vůči zaměstnavateli
Není třeba, aby z takových jednání vznikla zaměstnavateli přímo mate:
dální újma a aby taková jednáni byla zaměstnanci zvláště zakazována.
Je důležitým důvodem k propuštění podle § 34 č. 1 řeč. zál<.. při
pra~i1-1i saz~é prot.! naři~eni ~edouciho. úř~íka v tiskárně a jejiho
majitele - ze bez Jeho vědomi a svolem nesnn býti" tiskárně zhotovovány tiskopisy pro s()Ukromé účely - sazbu letáku o který ho po_
žádala cizí osoba.
•
Nesejde na tom, zda dal zaměstnanec již před tim bez svolení zaměstnavatelova něco vytisknouti.
(Rozh. ze dne 22.

června

1939, Rv I 23/39.)

žalobce byl zaměstnán jl>ko sazeč v tiskárně žalova!né firmy s týdenním platem 350 K. Dne 12. U,stopadu 1937 dostal od firmy řádnou
výpověď, takže sIužební poměr končil dnem 31. prosince 1937. Dne
17. listopadu 1937 byla mU! však dána podl'e § 34 čís. 1 zák. č. 154/1934
Sb. z. a n. okamžitá výpověď, protože prý přIpravil sazbu letáku,
o který ho požádala třetí osoba!, ač vedoucí úředník i majitel tiskárny
vydali zaměstnancům zákl>Z, že bez jejich vědomí a svolení, nesmí nikdo
v tiskárně pro soukromé účely sázeti a zhotovovati tiskopisy. Tvrdě,
že toto jedn.i;ní nezakládá důvod k propuštění podle § 34 Č. 1 zák.
Č. 154/1934 Sb. z. a n., protože v tiskárně žalované strany byly již
dříve zhotovovány takové tiskopisy, a to z příkazu proI~uri'sty a ostatních úředníků, aniž byl předem vyžádán nějaký z\'láštní, souhlas, a po.
něvadž se jednalo o leták dobročinného spolku, a o zájem podpory
místního kul:turního života žalovanou strl>no:u, domáhá se žalobce na
žalované stran·ě mzdy do řádného skončení' služebního poměru, t. j. do
31. prosince 1937, a novoročného. P r v Ý s o ud UZMI podle ža!loby.
D ti vod y: Zákon nepodává definid pojmu nevěry ve smyslu § 34
č. 1, ale již podl'e obecné mluvy v obchodním životě rozumí se pod
pojmem nevěry jednání zaměstnl>nce, jímž poškozuje svého zaměstna
vwtele v úmyslu získati pro sebe néjakou: majetkovou výh'Údu, tudíž
hrubé vědomé porušen~ povinností' v úmyslu, opatřiti si n,a úko1" zaměst
navate:1e majetkové prospěchy neho ho vůbec poškoditi. Že zákon má
na mysli: jenom takové hrubé a! "Momé porušení povinností zaměst
nance v uvedeném smys,lu~, tomu nasvědčují také ostatní v § 34 č. 1
zák. :uvedené dů"ody předčasnéhO' zrušení slu~ebn,í:hO' poměru. Podle
názoru soudu se žalobce nectopusti'l t1lJkového jednání. Připravoval, jen
(dne 16. listopadu 1937) sa!zbu l,etáku. Spolek, pro který byl Mák při
prav,ován, jest rázu společenského lL dobročinného. Na druhou strwu
letáku měl žalobce vytisknouti reklamu pro žalovanou firmu. Mimo to
druhého dne ráno bylo zažidáno o dodatečné povo,lení, k tisku. Tím
hylo vyhověno také nařízení majitele žalované firmy o zákazu tisku
pro soukromé účely pro třetí osoby. žalobce pro sebe nk neudělal a nic
nechtěl a o nějakém poškození firmy vl1bec nelze mluviti, i když chtěl
použíti jejího materiálu. V nejhorším případě by mohla fi,rma žádati
na žalobci náhradu za spotřebovaný materiál. O d vol a c í s O' Ir d
zamítl žalobu.
Ne j'v y š š í s o u d nevyhov,ěl do"olání.

Dll vo d y:
Podle § 34 Č. 1 zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. může zaměstnavatel
propustiti zaměstnl>nce ze služby, dopustil..-li se jednání, pro
které se jeví býti nehodným zaměstnavateluvy důvěry. Vyžaduje se tu
jednak taJkové jedniní, které objektivně jest ~působHé zhaviti zaměst
nance důvěry zaměstna'vatelo"y, jednal< jednání zaviněné a v důsledku
toho na straně zaměstnl>ncově subjektivní vědomí, že činí něco nesprávpředčasně
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ného. V prvním směru nerozhoduje ovšem subjektívní mí'll-ění zaměst
navaie}ovo, nýbrž otázku, zda se za,mě:stnanec sta'l svým' jednáním nehodným důvě,ry zaměstnavatelovy, lze řeš,iti jen s hledíska objektívního
podle okolností případu. Pozbyti důvěry bude ovšem zpraví dia dů'sl'ed
kem za;městnaneovy nevěry ve sl-wŽbě. Pojem věrností není '.'lastně pře
vážné pojmem právním, jistě všwk pramení věrnost z potřeby, aby
zaměstn,anec dbal oprávněných zájmU. zaměstnavatelových, pokud jest
povinen podle služehní ~mlouV'y dbáti, těchto zájmů. Nevěrou ve službě
lze pak rozuměti všechnw jedná,ní (činy i opomenutí), kterými zamě'st
nanee způsobem ;p:řílČ.ídm se poeli'vosti a dobré víře poru:šuje svoje povinnosti vůči zaměstnavatelovi. Není třeba, aby z tak.ových jedn"ní zaměstnwvatelovi přímo vzn,ikla materíální újma. Také není třeba, aby
byla taková jednání zaměstnanci zvláště zakazována. V souzené věci
zii'stH odvolací soud, že žalobce, ačkoliv začátkem list.opadu 1937 nařídil
jwk svědek Jarosl'av H., tak i majitel Hrmy všem osobám zaměstnaným
v tisk"mě a mezi jinými i žwlobci, že bez jeho, vědomí a svolení nesmí
hýti tiskopisy pCO' soukromé účely v hskámě fi;rmy zhotovovány, dne
16. lis,topadu 1937 na žá!dost s'.'ědka Emi'liana K. bez vědomí a souhlasu
Jarosla'va H. ,připravil sazbu letáku pro spolek H. Odvolací, soud z tohoto zjištěn.í dospěl k úsudlm, že na straně dovolatele jwko zaměstnance
žalované firmy šlo .a zřejmé neuposlechnutí zákazu, v)'daného nejen
Jaroslavem H. z příkazll: žalované firmy, al-e také i žalovanou samou.
Uvedené jednání žalohcovo se zřejmě př,íólo pož«davkům 'slu:žební věr
nosti a povinnosti zaměs.tnancovy, dbáti oprávněných zitjmů zaměstna
vatelovýoh a zachovati si jeho důvěrou a bylo tedy objektivně způ,sobilé
podkopávati důvěru tuto, a to bez ohledu na to, zda zjištěné použití
sazebního mwteriMu ža.Iovanéstrany - zaměstnavatele "- mělo v zápětí i hmotné poškození zaměstnavatele, neboť .10' joe nerozhodné, jak
bylo Uiž shora uvedeno, a n'esejde ani na tom, zda žal>obce dal- už před
tím něco vytísknouti bez svolení zwměstnavatelova. Jde tedy o služební
poklesek ve smyslu § 34 Č. 1 zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. (nevěru
ve službě, k ní!:! se druží pozbytí zaměstnwvatellOvy dů,věry), a žalovan.á
byla oprávněna, aby žalobce předčasně propustila' ze služby. Jeho nároky na náhradú škody za výpovědní lhůtu nejsou, opodstatněny (srov.
Sb. n. s. č. 11092, 11309 a 14112).

vyplatil-li zm'Ocněnec přikázané částky ze svých peněz míst'O
z vkladní knížky jemu k tomu účelu 'Odevzdané, nepřekročil tím meze
plné m'Oci.
(Rozh. ze dne 23.

června

1939, Rv I 3047/38.)

žalobce pi-ednesl, že jeho strýc Jan V. se svoji manželkou Marií V.
odevzdali mu vkladní ,knížku Zemské banky v Praze znějící na jméno
Jan V. a na vklad 33.041 K 17 h do opatrování s příkazem, aby v pří
padě úmrtí Jana V. vyplácel úroky vdově po něm Mari'; V. a aby pro
případ, že by Marie V. zemřel,a dříve něž jeji muž, vyplatil vklad šesti
stejnými dí,ly FranHšce K., Terezii P., Josefu V., Boženě S., Vádavu V.
a sobě. Příkaz byl sepsán ve formě dopisu a byl adresován na žalobce
a podepsán .oběma manžely. Jan V. zemře,l dne 20. listopadu 1929. žalobce vkladní kn'Ížku opatroval a vyplácel z ní úroky vdově Marii V.
Když tato 25. června 1932 zemřeIa, rozdělil vklad na kní'žce uložený
na: šest stejných dílů a dle daného příkazu v}'plaliol jej šesti rovnými
díly oprávněným osob"m. Učinil tak ze s'vých penéz, které měl na běž
ném účtě, aby nemusil v)'bí,rati vkladní knížku, ji'ž považoval za své
vlastnictví. Poněvadž však byla na něho podána žaloba na uznání, že
vkladní kní'žka patří- do pozůst«losti pn Marii V., a spor skončil pro
ného n"přf.znivě, domáhá se na pozůstalosti (dědidch po Marii V.) zapl«eení částky, ktemu. dle příkazu Marie V. a jejího manžela vyplatil
místo z vkladni knížky ze svých peněz. Vyplatil ,částlou, na ni'ž zněl
vklad (I. j. 33.041 K 10 hl. Z toho připadá na pozÍlstalost po Janu Vpo'lovina a na pozůstalost po Marii V. rovněž polovina, twkže mu pozustalost po Marii V. (její. dědici, 1. j. žalovaná) dtuhují 16.520 K 55 h.
Proti žalobě namítli žalovaní mimo jiné, že příikaz udělený žalobci manžely Janem V. a Marií V. jest neplatný pro nedostatek formy posledního poříiZení '" mimo to, že žalobce jednal proti příkazu, když peníze
nevyplatil z vkladní knížky, nýbrž z vlastnkh peněz a případný nárok
jeho na náhradu škody že jest ,promlčen. Niž š í s o u d y uznaly podle
žaloby.
Ne j vy Š š i s o u d zamítl žwlobu co do jedné šestiny zažalované
částky, j,inak dovolání nevyhověl.

D U vod y:
čís.
Příkaz zůstavitele, aby po
bem s P'Ozůstal'Ostním jměni:m

17346.

jeho smrti bylo naložen'O určitým způso
(manda!um tnOrtis causa), vyžaduje ke
své platnosti f'Offil,y posledního pořízení.
Splnil-Ii zmocněnec příkaz, třebas pro nedostatek formy neplatný, je
zmocnitel resp. jeho právní nástupce povinen podle obdoby § 1014 obč.
zák. nahraditi zmocněnci škodu, jež byla spojena se splněním příkazu.
Na případném zaviněni zůstavitel'Ově nesejde.

žalobce opílfá svůj nárok o p,řílkaz. Pokud jde o příkaz pí,semný, jest
dopis ze dne 12. Ustopadu 1929 psán strojem a jest podepsán pouze
Janem V. a Marií V. Pokud by snad šlo o nějaký příkaz ústní, netvrdi,1
žal.obce, že mu hyl dán před třemi svědky způsohi'lými a sou:časně pří
tomnými. Dá-li zůstavitel jiné osobě příkaz, aby po jeho smrti určitým
zp'ůsohemnalož'Íla s pozůstalostním jměním (mandatum mortis causa),
vyžaduje se k platnosti takového příkazu forma posledniho pořízení
(srovn. rozh. Č. 16710 Sb. n. s.). Avšak tato forma nebyl,a v pr,ojed24'
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návaném sporu zachována. Při'kaz manžel<ů Jana a Marie V-ý·ch udělený
žalobci byl tudfž od počátku neplatný. Žalobce přes to v)'plati! osobám
obmyšleným částky v uvedeném dopi,se jmenované. Učinil tak z vlastních peněz, ačkoliv k výplatě dostal vkladní knížku. Tato odchylka od
ohsahu daného přikazu je jen rázu podružného a je proto v tomto směru
bezvýznamná, nehoť tím žalohce nepřekročll- meze své plné moci a ne~
jde o případ § 1016 obč. zák Jest otázkou, jaké právní povahy hy hyly
žaJlohcovy nároky, kdyhy sporný přúkaz byl platný. Pravoplatným rozsudkem krajského soudu civi·lního v P. ze dne 10. ledna 1935 hyl nynější žalobce odsouzen vydati' polovici vkladu z vkladní knížky Zemské
baI1'ky v Praze Č. 43230 do pozitstalosti po Marii V.; tuto povinnost
žalobce také splni·I. Ukázal.o se tedy dodateCíně, že se splněnim příkazu
hyla pro žalohce spo.jena škoda. Podle § 1014 ohč. zák. musí· zmocnitel
nahraditi llmocněnci veškel'Otlškodu, která povstala jeho zaviněním
aneho která byla spojena se splněním příkazu. Z toho plyne, že škodu,
která byla spoj en" se splněním příkazu, musí, zmocnitel nahr"diti zmocněnci i tehdy, když vznikla bez zavin~ní zmo·cnitelova. Otázku viny
manželů V. není proto v projednávaném sporu potřeba zkoumati. Rovněž
nesprávný je náwr dovolateJ,ů, že ža·lohcův nárok na náhradll škody by
předpokládal bezprávný čin manželů V.; vždyť nejde o náhradu škody
podle ohecný.oh usbnovení §§ 129'3 a následujících občan·ského zirkona,
nýbrž o náhradu škody, její:ž předpoklady jsou vytčeny zvláštním před
pisem § 1014. Splnil-li žalobce příkaz, třebas neplatný, a byla-li s jeho
splněním pro žalobce spojena škoda., je nutné, aby majetkové přesuny
způsobené neplatným příkazem, jeho provedením a tím, že žal·obce splnil
závazek uložený mu pravoplatným <rOzsudkem krajského soudu civilního
V Praze ze dne 10. l'edna 1935, byly ~pravedHv,ě vyrovnány. Toto spravedlivé vyrovn·ání však vede k tomu, že lze v projednávaném sporu obdobně (§ 7 obč. zák.) užíti také zvlá:štn.ího ustanovení § 1014 obč. z.
o závazku zmocnitele nahraditi škodu zmo·cněnci. Tím jest oditvodněna
žalobco-va pohledávka, pokud z polovice celého původního vkladu vyplatil po jedné še·stině Františce K., Terezii P., Josefu V., Boženě S. a
Vác!aovu V. Jinak se má však v,ěc s podl.lem, který měl př~padnouti žalobci samému. Tu nešlo o splnění příkazu maonželit V., nýbrž o přímý
poměr mezi žalobcem a Marií V., jeho právním důwdem bylo domnělé
dawvá:ní této šestiny na příl'.ad smrti Marie V. Jak shora bylo doUčeno,
nemělo toto darování fonnál:nkh n8:1ežitostí předepsaných pro dovětek
a hylo tudíž neplatné (pn'ní věta § 956 obč. zák.). Ze by šl'o o smluvené-darovaní na případ' smrti po -rozumu druhé věty § 956, ža·lobce
aní netvrdil. Jedna š.estina zažalované pohledávky lP'řipadaJjícú na žalobce samého proto mu nepřílsluší. V té příčině jest dovolání ž"lovan~ch
opodstaněné.
Neprávem poukazu1í dovolatelé na rozhodnutí
Č. 11435 Sb. n. s., poněvadž v onom případě žaloval dědic obmyšlenou,
aby vydala do pozůstalosti Vlkladni knížku, kterou jí zůstaviolel odevzdal
ještě za svého života. Slo tedy o s,ku,tkový a právní pOdkl"d odl.išný od
souzeného sporu.
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Skoda, vzniklá poškozenému trestným činem, a to prOdejem umě
lých perel za pravé, záleží v rozdílu mezi cenou, kterou poškozený za
ně zaplatil, a cenou, kterou mají umělé perly v dob ě vyd á n i r o zs u d k u, nikoli jakou měly v době kupní smlouvy.
(Rozh. ze dne 23.

června

1939, Rv , 265/39.)

Žalobce ImupH v roce 1930 od Viléma F. perly za 30.000 K o nichž
jmenovaný i žalo-v"ný tvrdi,l, že jsou to perly pravé, nikoliv kuJ.tivované.
Za to byH Vilém F. a žalov"ný odsouzeni pravoplatně pro zločin pod'vo~u. Protože kul,~v~vané .perly, jež ža~obce k?upil, nemají větší ceny
?ez1.000 '\domaha se zalobc.e na za·lovanem náhrady způsobené
sl<ody ve vys; 29.000 K. P r vJ s o u d uznal podle žaloby do výše
26.5?0. K. D ~ vod y: Jde o }alobu z náJhrady škody ex deHcto, pro
ktery za.]ovany byl pravoplatne 'Odsouzen pro zločin podvodu. V takovém příp"dě rozsah náhrady šl<'Ody řídí, .se ustanovením § 1324 a 1331
'O. z. o., dle něhož poškozený jest oprávněn žádati plné zadostiučinění
t. j. i, čistý Výdělek. a i cenu zvláštní obliby. Podle posudku znalce pří~
t~~na cena perel zalob-cem koupený,oh se zlatoll briliantovou spomkou
ČInI 2.000 K a 1.500 K, celkem tedy 3.500 K. Je-li tedy žalovaný povinen poskytnouti plné zadostiučinění a i cenu· zvl!áštní musf. nahraditi
rozdi: ceny kupní a ceny nynější. Že ceny pere! kultivo~aných od dohy
koupe k,lesa.Jy a dosud snad kles,ají', 'jest nerozhodné. O Id, vol a c í
s o ,:.~ zamí,tl žalobu do da.Jší čáJstky 11.500 K. D ů v o- d y: Nelze souhlaSIti s pravnlm názorem prvního soudu, že žalovanému nemůže býti
k prospě?hu klesáJní c~n. ku:Iti,:o~aoných perel od doby koupě, a že jest
tedy povInen nahradlŤ1' zalobcl pko plné zadostiučinění rozdíll ceny
kupní a ceny nyněj'ší. Tento názor nemá v zákoně opory, neboť rozsah
nároku náhradního řídí· se II pošk'Ozenéhodo·bou splatnos,ti' náhrady
která nastává podle zákona dobou škodného činu, proto'že záko~
v § 1295 a násl. obč. zák. nečiní, spl"tnost náhrady závislou na spln.ění
nějaké podmímky anebo porojHí nějaké lhůty, takže je škůdce už od okamžiku činu v prodleníl a musí nahraditi škodu v tom okamžiku způso
benou, tedy v sou'zeném případě r·ozdll mezi cenou kupní a cenou sl<utečnou v do'bě koupě. Žalobce dO'znává, že zjistil už krátce po koupi
perlo~ého náJhldelníku, tedy už 26. března 1930, kdy o tom psa! F., že
koupI'! perly kultivované, tedy méněcenné, a mohl tedy už tehdy požadovati na Ž<ťlovaném náhradu< škody v rozs"hu plného zadostiučinění a
nem!>sil .čekati teprve na výsledek trestního ří'Zení. NeučinH-li tak a neP?d~!-~i hned t~h?y žalobu .o náhr~dll škody, zavinil si další škodu spo~lvaJlcl v klesam cen ikulŤ1vovanych Ipere.], sáJm a nemůže požadovati
I náJhradu této dal·ší škody, která není už v přf;činné souvislosti se šlmdnou !>dálostí a jest ta:ké jen škodou: nepřímou, kterou až na zv]iáštní pří
pady tuzemský právní řád nezná. žalovaný je tudíž povinen nahraditi
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žalobci jen škodu zpúsobenou mu v době koupě. V té době měl náhrdelnílk cenu 15.000 K, takže škoda, kterou žalobce utrpěl, činí je.
15.000 K. Jen do té částky je žaloba opodstatněna.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:
Jest rozhod,nouti o'Lizku výše náhrady škody, kterou jest žalovaný
povinen zaplati,ti ž,lIobd, zda totiž t"to náhrada spočívá v rozdílu mezi
přijatou kupní cenou 30.000 K za perly a skutečnou hodnotou těchto
perel v dob ,ě k o u IP ě v r. 1930 (15.000 K), anebo v rozdílu mezi
přijatou kupní cenou a hodnotou, pereJ; (se sponkou) v době vynesení
r o z s u d k u p r v é s t o I i,c e (3.500 Kl· Není sporné, že škoda,
její'ž náhradu žalobce žádá, vznikl'a z trestného ónu, spáchaného ža,lovanýmke škodě žalobce, za' :který byl i ž"lovaný treslně odsouzen.
Odvol"cí soud, vycházeje jinak ze správného názoru, že žalobní nárok
na náhradu škody jest posouditi podle ustanovení § 1331 obč. zák., má
však za to, že ustanovenÍ' § 1332 obč. zák., že škodu jest hradi,ti podle
ohecné ceny, kterou mělal věc v čase poškození, vztahuje se i na pří
pady, Ulvedené v § 1331 obč. zák., a přiznivá žal'obci náhradu podle
ceny v době koupě, jsa názoru, že klesání .ceny ,perel jde na vmb žalobcův. Tento ná!wr je mylný. Ze srovmí:ní § 1332 obč. zák. s §§ 1323,
1324, 1331 obč. zák \"yplývá, že doba poškození - směrodatná pro
rozsah náhrady škody při l-ehké nedbalosti - není rozhodují.cí, pokud
jde o náhradu škody, zpŮlsobené úmyslně nebo hrubou nedbalo,stí.
Prav'c z who, že § 1332 obč. zák. pro rozsah náhrady škody výslo,vně
uvádí dobu po~kozeni věci jako směrodatnou, kdežto § 133-1 obč. zák.
nikoliv, vyplývá, že tohoto měřítka pro případy § 1331 obč. zák. nelz.e
užíti a že poškozený může žádati náhradu v rámci pi-ného zadostiUČI
nění, t. j. vedle vlastního odškodnění i ušlý- zisk, případně i cenu
zvl;ištní záliby, byla-Ii škoda způsobena trestným činem, jak tomu jest
v someněm případě, tudi·ž náhradu plného majetkového zájmu. Vztahuje se proto odškodňovací povinnost žalovaného na poskytnutí plné
peně'žité náhrady za- \"šechnu škodu, která vzni'kla jwko dúsledek jeho
trestného činu. Sprá\"ně rOlChodl proto soud pfvé stolice, když při stanovení výše náhrady vycházel z hodnoty, kterou měly perly žalobci dodané v době vynesení jeho rozsudku.
čís.
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Nárok vodovodního družstva proti členoví družstva na poměrnou náhradu nákladů zřízení vodovodu za dobu jeho členství nepodléhá ti'ltetému promlčení podle § 1486 č. 1 oba. zák.
Jde o nárok z poměru členského, nil<ioli z poměru dodávkového nebo
z poměru provedených prací nebo dila.
(Rozh. ze dne 27.

června

1939, R I 392/39.)

žalujíd Vodovodní družstvo v D. V. domáhá se na svém bývalém
náhmdy nákladů za zřízení vodovodu. Proti žalobě namítl žalovaný mimo jiné, že zažalovaný nárok jest prom-l-čen, protože
jde o dodání prací a zbo,žjo a pohl,edávka za takové práce a dodání zboží
podléhá tříletému promlčení podle § 1486 čís. 1 o. z. P r v Ý s o u d
zamítl žalobu a v otázce, o niž jde, uvedl v d ů v c d ech: Předpis
§ 1486 Č. 1 ohč. zák. se týká i pohledávek podnikft, které neprovádějí
práce po hVnD>stensku, nýbrž jen za úplatu, kryjící náklad, potřebný
k obstará:ní práce v zájmu veřejnosti (Sb. n. s. Č. 15415 a 15115).
Z nich právě přiléhá na sou,zený případ rozhodnutí 15415, kde se jedná
právě o zřízení' vodovodní přípojky. Jest zjištěno, že jde II žalujíd strany
o dodávkn práce pro žalovaného a to práce ohvyklé, nikterak mimořádné, která nemá většího významu než obvyklá jednání denního styku,
tedy, jak výslovně nejvyšší soud říká, jedná se o pohledávku podniku,
který se zabýval právě obstaráváním vodovodu svým čl'enům, neboť jim
stavěl za úplat.u vodovod. Uslanovení § 1486 Č. 1 obč. zák. jest tedy
vykládati co nejšíře. Zde jsou tyto znaky dány, neboť dDužstvo svým
člen,ům vodovod za,řizovalo za úplatu. Dopadá tudí'ž i na tento případ
předpis shora uvedený. Poněvadž žalobahyla podána po uplynutí tří
I,eté doby jak od skončení' práce, tak od po'slední splátky, bylo žalobu
zamítnouti. O d v o ]o a c í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a
rozhodnuotí. Z d ů vod ů: Podle § 5 stanov žalující má prá\"o každý
člen družstva, aby dmžstvo sVJ'm nákladem přivedlo potrulbím vodu na
pokraj stavebni parcely '6lena, jenž jest povinen nahraditi poměrně náklad na toto družstevní zaií'zení. Podle § 69 Č. vod. zák. i'est pak zaddelé a nezapla'cené tyto příspěvky k žádosti družstva vybírati donucovacími prostředky politickými, při čemž jest šetřiti dlužníkft hodných
poshovění,. Tento závazek ža,lovaného se nezměnil, ani když později pře
stal býtí ólenem družstva, neboť stále jde o zaplacení zadrželých pří
spěvků. Z toho plyne, že nejde u' žalobkyné o nějakoú pohledávku za
provedení prací, díla neb jinaké plnění pro žalovaného, neboť společné
zařízení nebylo podniknuto pro žalovaného, jemu nepatří' a nejde o vzájemné plněni, kterým by poměr obou stran byl skončen jako při obchodním, živnostenském nebo kupeckém podnikáni ve smyslu § 1486
o. z. o., neboť záva'zek družstva umožniti používání vodovodního zaří
zení žalovanému a tomu odpovídajíd nárok žalovaného bude trvaU
dále a proto podléhá tento nárok na zapl,acení zadrželých pří,spěvků
na společný n;,klad řádnému promIčení podle § 1479 o. z. o.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
členu poměrné

D ů v od y:

Odvolací soud rozhodl prá'veru, že žalobní nárok nepodléhá tří
letému promlčení podle § 1486 Č. 1 obč. zák. Jde o sdružení osob za
účel"m zřízení vodovodu a žalobní nárok na poměrnou náhradu nákladů
s tím spojených vypIývá tedy z poměru' denského a nikoli z pomě'Tu
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dodávkového nebo z poměru provedených prací' nebo dí·la. Jde o vypořád<'tní .člen,ských a dru~stevních povinosti z doby, kdy žalovaný ještě
byl členem žallljidho dmžstva, a nezáleží na tom, že již jeho členem
není. Rozhodnutí Č. 15115 a 15415 Sb. n. s. se na souzený případ nehodi-, ježto jednají o pOhledávká'ch podniku za dodání věcí nebo provádění prací vůči třetím osobám, které se staly vlastníky dodaných
věcí, prací nebo dí·la, a nikoli o vypořádání nároků mezi podnikovým
sdružením a jeho členy.
číSI.

17349.

Pokud vypůjčitel motorového vozidla, neodevzdav je řádně vlastnikov!, zůstal provozovatelem ji:lldy (§ 45" odst. 1 zákona Č. 81/1935 Sb.
z. a n.).
(Rozh. ze dne 27. června 1935, Rv I 193/39.)
ža],(jbce domáJhá se na žalovaném Miroslavu J. jako řidiiči auta
a Františku S. jako provowvateli jízdý náhrady škody, kterou utrpěl
srážkou svého auta· s autem, řízeným Miroslavem J., pro kterýžto čin
byl také Miroslav J. tres,tně odsouzen. ProH žalobě namítl žalovaný'
FTaJntišek S., že si muto vypůjči,l od Arnošta R., že však v dohě nehody
nebyl již provozovatdem jízdy, protože dříve než došlo k nehodě, auto
Arnoštu R. vrátil, přikázav Miroslavu J., aby je jmenovanému odevzdal.
P r v Ý s o u d neuznal žmloho-u uplmtňovaný nárok proti Františku S.
důvodem po právu, o d vol a c í s o u d uznal proti Františku S. nárok
důvodem po právu solidámě s Miroslavem J. D tl vod y: Jestliže František S. po návratu z cesty allto a kUče k němu odevzdal Miroslavu J.,
ahy je odevzdal Arnoštu R., Miiroslav J. ale tak neučinil, nýbrž s aU.tem
jel do Prahy, kde. došlo k sráŽJCe, oyl v době srážky jako škodné události
provozovatelem vozidlm stáJle ještě František S. Neodevzdal"1i auto a
klíče .1< němu. František S. jako v}'půjočitel auta Arnoštu R. siim jako
pujčiteli, nýbrž pou'Žil-1i k tomuto vrácení jako posla Miroslava J.,
umožnil tak Miroslavu J., aby s autem bez jeho v,Momí a zřejmě i proti
jeho vůli jel do Prahy, kde do-šlo k sráě:-ce. Právě toto spolehnutí se
Františka S. na Miroslava ]., že podle jeho poukazu oc\evzdá! auto
i s kH-či k tomuto autu půjči.teli Arnoš.!u R., zal<ládá u Františka S. nedbalos,t, jak ji má na mysli § 45 odst. 2 autom. zák. Tuto nedbalost
nemŮiže omluviti ani to, že snad J. občas R. auto opravoval, neboť to,
že snad někdy nechal J. auto opravovati, nemúže Františka S. omluviti.
Nelze proto přisvědčiti prvému soudu, když dospěl k závěru, že nelze
Františlm S. vytýkati nedbalost.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů vody:
žalovaný František S. vytýká odvolacímu soudu nesprávné právní
posouzeni, pokud spatřuje v tom, že František S. použil k vrácení vy.

půjčeného automobilu Mirosl'ava J., nedbalost podle § 45, odst. 2, druhá
věta zák. č. 81/35 Sb. z. a n., pro kterou, umožniv
užívání tohoto
voúdla, zůslal odpovědným za škod.u vedle Mirosla·va J. U žalobce jde
o nárok na náhradu. škody vzniklé ze střetnutí provozů dvou motorových vozidel, o nárok vzešlý tam, 'kde podle zákona č. 81/1935 Sb. z.
a n. hy byl žalobce jako provozovatel jí·zd')' jednoho ze střetnuvškh se
vozidel odpo'věden, proti jiné osobě, která z téže události by byl·a také
odpovědna podle tohoto zákona; jeho nárok je proto posuzovati podle
práva občanského (§ 48, odst. 1 cit. z<Í'k.). František S. jwko provozovatel druhého střetnuvšího se vozidl,a od.povídá podle § 52, odst. 1 zák.
Č. 81/35 Sb. z. a n. za škodu způ'sohenou provo.zem motomvého vozidla
i tam, kde je posuzovati nárok žalobců·v podle obecného občanského
práva, solidárně za zaviněnf osoby, ktemu připustil k provozu. Při
pustil-li tedy k provozu' Miroslava
na jehož zavinění na škodné události byllo již pravoplatn.ě uznáno i trestncfm rozsudkem, jmko ·svého
pomocníka, jehož činnosti bylo poucoito v provozu, Odpovídá za něho
solidámě ji'ž podle § 52, odsl. 2 cit. zák. a netřeba se pak zabývati
otázkou odpovědnosti za nedbalost podle § 45, odst. 2, druhá věta aut.
zflk. Nes1ejde při tom na tom, že nedal Miroslavu
přlkaz kces.tě do
Prahy a pověm ho jen odevzdáním motorového vozid'la jeho vlastníkovi. Tím, že mu autom-ohi·l odevzda,1 s takovýmto příkazem, připustil
h'O k provozu s ním a ručí' za jeho zavinění po celou dobu, pokud trvalo
připuštění k provozu. V době, kdy do.šlo ke škodné událo'sti, nebyl. pří~
kaz Frantiska S. na odevzdání' auta ještě vy:knnán, neboť aUltomohil
vlastníkovi 'Odendán ještě nebyl. Jel-l,i ted'y Miroslav J., vykonávaje
tento příkaz, o své újmě do Prahy, není to při zjištěném zavinění J-ově
rozhodné, neboť stalo se tak ještě v době, kdy příkaz dan.ý Františkem
S. MkosJ.avem ještě nebyl spj'něn, tedy v dohl', kdy hy,l ještě činný
jako osoba FranU,škem S. k pr-ovozu připuštěná.

J.

J.,

J.

J.

J.
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POkiud neni poznámka o zániku práv podle § 9, odst. 1 a 10 vlád.
76/1936 Sb. z. a n. vymazána, jest sice zemědělský vyrovnací
dlužnik oprávněn zciziti se svolením vyrovnacího soudu nemovitost
zemědělského podniku, na které podminečně zanikají knihovní břemena
na ni váznoucí, avšak ono povoleni vyrovnacím soudem se nikterak
nedotýká břemen jen podminečně zaniklých a jest je přenésti při odepsání části dotčené nemovitosti do nové knihovnl vložky s řečenou
poznámkou.
(Rozh. ze dne 27. června 1939, R II 147/39.)
nař. Č.

P r v Ý s o ll- d odepsaí z vložky Č ••. poz. kn. kat. úz. N. pozemek·
k. .. a vložil jej bez přenesení závad do nové vl.. Č .•.• poz. kn. kat.
Úz. K. Rek u r sní s o u d pO'voUl zápis řečeného pozemku do nové
Č.
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vložky, avšak se současným přenesením závad (zástavních práv) stě
žovatele Dr. Jaroslava L., poznamen«l společný závazek této vložky jako
vložky vedlejší s vložkou, z ní-ž nemovítost byla přenesena, jako vložkou hl.avní a poznamenal dále, že zmíněná zástavní práva zanikla podle
§ 9, odst. 1 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. dnem 24. dubna 1937 podle
usnesení o určeni stavu břemen ze cine 3. dubna 1937 č. j. Kv ... D ů
vod y: Na nemovitosti vl.č. 16 poz. knihy pro kat. území K. jsou za ..
psaná zástavní práva pro s'!-ěžovatelovy pohledá\Cky. Jeho svolení k bře
men prostému odepsámí- podle § 1 zák. Č. 18/1869 ř. z. není vykázáno.
Odepsání jest proveditelné jen, když se do no-vé vl.ožky, jež pro oddělenou
část kníhovního tělesa byla zřízena, zapíší všechna práva pro st-ěžo
vatele váznoucí. Tato zásada nedoznala změny ustanovením § 26 vl-ád.
nař.č. 76/1936 Sb. z. a n., v němž se dovoluje zcizení nemovitosti zemědělského vyrovnacího d·!.u:žnúka jen za souhlasu soudu vyrovnacího.
Účelem zákazu zcizení nemovitosti bez s_ouhlasu soudu vyrovnacího jest,
aby bylo zamezeno, by nemovitost vyrovnacího dlužní:ka nebyla akleštěna do té míry, že by spln,ění zemědělského vyrovnaní tím bylo ohroženo. Při tom vša'k zll'stává v zemědělském vyrovnacím řízení zachován
princip, že věřitelé, V'ů'či ni'mž' potvrzené vyrovnání nebylo splněno,
nemají doznati újmy (§ 26, odst. 3 cit. vlád. nař.). Proto je smyslem
§ 26 vlád. nař., že zcizení nemovitostí bez soulhl-asu vyrovnadho soudu
není vůhec možné. Za souhlasu vyrovnacího s,o,udu mŮlže býti provedeno, avšak tak, aby věřitelé, vůči nimž vyrovnání nebude splněno,
n,edoznali újmy, jinak řečeno, musí býti provedeno podle přeclpi-sů
knihovniho úkona. Dokud není prokázáno, že k oživnutí zaniklých zástavní-ch práv stěžovatelový-ch j-iž nemůže dojítí, mu'sí zástavní- práva
býti převedena, poně-vadž výkonem břemen prostého odepsání jejich
účinnost by zanikla (§ 15 záek. č. 18/1869 ř. z.) a věřitel by utrpěl újmu,
kdyby jeho zástavní práva z některé příčiny uvedené v § 9, odst. 1 cít.
vlád. nař. oživla.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

a prošla i lhůta podl-e § 6~:.odst. 1 vyr. řádu. V tomt?y~íp.adě jde o taková práva knihovniho veTlt~le Dr.)~r?slava L .. zajlstena .na nemovItosti zeměděl.ských vyrovr.aclCh dlmmku FerdInanda a Mane M. a dovolací rekurenti, žád-ajke odpis části této nemovitosti, nepředložili
prů:h:az~r o tom,. ~e jm~n.ovan.í zBn;édě,lští vyrovnací dlužníc! své -potvrzené vyrovnam s:plmlI. Kmhovnl pra'!a Dr. Jaroslava L. neJsou dosud
Č. 16 kat. o územ~ K., o,dkteré sevč~sti podle
vymazána na nemovi.tostí
knihovní žádosti dovolacl-ch rekurenlu maJl oddelItI. Zemedelsky vyrovnací dlužník mlIže ske, pokud zmíněná shora poznámka o zániku
práv podle § 9, odst. 1 a 10 není vyma1zána, zciziti nemovítost zeméděJ.ského podniku, na které zanikají břemena shora uvedená jen podmínečně podle § 26, odst. 1 dt. vk'ld. nař. se souhlasem vyrovnacího
soudu, jenž mů-že býti odepřen jen tehdy, je-li zcízením nemovítostl
ohroženo splnění pra-voplatně potvrzeného vyrovnání•. Avšak toto povolení vyrovnacím soudem ke zcizení nemovitosti udě.lené nedotýká se
níjak břemen zaniklých jen podmínečně, jež by v případě .nespl~ění: ~y:
rovnání dlužní,kem opět obživla, a není svolením takovym dan Jeste
průkaz o tom, že zemědělské vyrovnáni bylo dluž~íkem ~plněno" ta,kž~
by mohlo dojíti k výmazu jmenovaných kmhovmch pr~v. Sp!avnostl
tohoto ná-zom nasvědčuje i ustanovení. § 26, odst. 3 CIt. vl'ad. nar., podle
něhož je sice přípustné zatížení nemovitostí, jichž se týká poznámka
podle § 23 cit. vlád. nař., ale právo jím zílskané není na újmu věřitelům,
vůó kterým nebylo potvrzené vyrov.nání splnéno. Proto byla napadeným usneseím rekursního soudu právem podle § 1 z.ák ze dne 6. února
1869, Č. 18 ř. z. úroveň se zřízením nové knihovní vlo2Jky pro části
nemo-vitosti oddělované od vl. Č. 16 kat. území K., na které je zapsána
pOZllámka podle § 9, re;p. podle § 9, odst. 11 vl. nař. Č. 76/1 ~36 Sb.
z. a n., přenesena - ovsem s touto poznamkou - I zastavm prava Dr.
Jaroslava L., která, jak bylo nahoře dovozeno, zaníkla jen podmíněně.
Neboť není dosud jisto, neobžívnou-li tato zástavní práva znovu pro
nesplnění potvrzeného vyrovnání vlastníků vložky, od které se část
odpísu-je.

;1.

vod y:

Podle § 9, odst. 1 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a r. zanikajf - odchylkou od ustanovení § 13 vyr. ř. - síce zahájením zemědělského
vyrovnacího řízeni práva knihovních věřitel'Ů na oddělené uspokojení
na nemovitosti zemědělského podníku, pokud břemena je předcházejíci
podle stavu ke dni z«hájení zemědělského v)"rovnaciho řízení vyčerpávají
celkem '/ó odhadní ceny. Avšak práva ta obživují znovu, mezí jiným také
tehdy, nehude-Ii potvrzené vyrovnání dlužníkem sp.Jněno (§ 67 vyr. ř.).
Jen proto se u takových práv, po jejich zjišt-ění ve stavu břemen, způ
sobem podl:e § 9, odst. 11 cit. vlád. nař. předepsan.ým, jen poznamenává,
. že zanikají podle odst. 1 a 10 dt. § 9 vlád. nař. (§ 9, odst. II tohoto
vlád. nař.). Avšak v)"mažou se podle § 23, odst. 2 cit. vlád. nař. teprve
tehdy, jestliže dlwžník prokáže, že podmínky vyrovnání byly splněny

čís. 17351.
vyrovnání.
Vyrovnací kvotu jest vyměřiti a platiti z celé k vyrovnáni přihlášené,
v čas přijetí vyrovnání ještě nezaplacené pohledávky, a to i z její části,
která je zajištěna odděleným právem zástavním na nemovitostech zemědělskéhO podniku.
Zemědělské

(Rozh. ze dne 30.

června

1939, Rv II 208/39.)

Proti exekuci, kterou vede žalov«ná proti žalobcům k vydobytí pohledávky ve zbytku .20.543 K, brání se žalobci oposiční žalobou podle
§ 35 ex. ř. tvrdíce, že v roce 1936 ohlásHi u krajského soudu v Uh. H.
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zeměd~lské vyrovnání,.které hylo. věřiteli přijato s tím, že žalobci jsou
povmm z~pl~htI Il~ Jejich pohledavky, Ilepožívajíd přednostního rpráva,
35%, z .mchz prvllI 5% kvota byla splatná 15. srpna 1937 a další 5%
k~ota. vzdy 15. srp~a dalšího roku. Ža>lovaná str<tna přihlásila k země
d~lskemu: vyrovnam vykonatelnou pohledávku 33.092 K 49 h. Z této
častky hyla nedotčena vyrovnacím řízením čás.!ka 9.004 K 53 h, ježto
byla kryta 80%ní hodnotou nenlO'vitosH žalobců., a co do 1Jbytku
24.084 K 95 h bylo žalované straně přirznáno hlasovací právo. žalobd
dne 18.červ~nce 1937 z<\platHi 5% v~ovnad kvotu splatnou 15. srpna
193; ve výšI 1.204 K, odpovídající částce 24.084 K 95 h. Pokud jde
? častku 9.004 K 53 h, která nebyla zeměděIským v}\rovnáním dotčena
JS'ou prý žalobci oprávněni zapl'atiti ji ve splátkách podle vlád. na/
č .. 250/19.35 Sb. z. a n. Na tuto zaplatili dne 6. ří'jna 1937 1.000 K. Doplse~ ze dne 7. října 1937 uplatniJ,i. prý z opatrnosti nárok na úlevy
~čkohv tyto jim dle vlád. nař. Č. 250/1935 Sh. z. a n. náJ,eži a žádali
:alov<tn?u, aby jim oznámila přesnou výši povinných splátek, na což
zalova:na n~odp.ov-ěděla .• Pr?to nejsou další splátky z této čá:stky splatné
a e:,eku~e Jest 1 o?led~e častky 9.004 K: 53· II nepřípustná. Konečně prý
ztrata vyhod dlre CIt. vlad. nař. Č. 250/1935 nenastala, pon'ěvadž žalovaná
strana nedal·a žalobcům předepsanou dodatečnou lhůtu šesti týdnů k zap!acení d,lužnýoh splátek. žalovaná proti žalohě namítla že podle uzavren~~? vyrovnání- měN žalobci zaplatiti> 35% kvotu, a t~ první splátku
ve VySl, 5% splatrnou' dne 15. srpna 1937 z celé přihlášené pohledá:vky
33.092 K 49 h: kt,~rá 5iní ,1.654 K 2~ h a ni,~oliv pouze z částky 24.084 K
95 ,h, ohled.n.e mz pnznano bylo zalovane hl,a8O'vacf právo, poněvadž
cela pohledavka Jest nedělena. Octli se tudíž žalobci v prodl'enÍ' částkou
450 ~ 25 h, ktero:u :nezaplatili přes to, že byli doporurčeným dopisem
vyzvam, aby rozdl1 Jako nedoplatek první, splrátky vyrovnali do 8 dnů
pod, ~ás!edkY,,~vedenými v § 67. ~yrovnacího řádu. - Žalovaná při
I;0ustl', ze 8. njl1a 1937 poukáJzahr zalohci 1.000 K, a'Však na· částečnou
uhralu oddě~ný:h práv, takže zůstalÍ' v prodlení s placením vyrovnací
kvoty. Uzavrene vyrovnání stalo se bezúčinným a ž<tlovaná proto jest.
cpr"vn'ěna požadovati zaplacení cdé pohJedá'Vky v plné výši. Proce s II í s' o u: dr žalobu zamítl zaujav stanovisko, že žalobci měli 35%ní
'kvotu zaplatiti z celé přihlášené pohledávky 33.092 K 49 h a nikoliv
pome z pravděpodobného schodku nekrytého oddělným prá~em takže
když přes vyzvání žalovarné nedoplatili na první, vyrovna~í 35%dí kvot~
splatnou 15. srp?a 19;37 - 1.65~ K ~5 h, rozdH ~5? K 25 h, ač j,m byla
poskytnuta oSlllldeum dodatečna Ihuta, vyrovnanl pozbylo, ve smyslu
§ 67 vyl'. řádu účinnosti. O d vol a c í, s o u d uznal částečně podle
žalob~, vysloviv, že jest exekuce, o niž jde, n.,přípurstn.á, pokud ji žalovana vymáhá na žalobcích částku převyšující 8.004 K 53 h. D ů
v o y: Podle názoru odvola,cího soudu byla celková pohledávka žalovane 33.092 K 49 h rozštěpena na dvě samostatné pohledávky, a to
9.004 K 53 h krytou '/ó hodnotou nemovitostí žalobcú a na pOhled"vNu
24.084 K 95 h, kterou měli žalobci. splatiti ve výši 35%. Dle § 21 vl.

?

nař. č. 76/1936 Sb. z. a n. nemohou pohl,edáV'ky zajištGné z"stavním
právem ve veřejných knihách býti po zah"jeni zemědNské:ho vyrovnacího ří'zení až do ddby, do které má býti vyrovnánÍ' splněno, z nemovitosti vymáhány, jestUže dlužník ř"dn.ě platí splátky, k nimž jest zavázán, pcčíta'jíc v to splátky podrle vl. nař. čís. 250/1935 Sb. z. a n. Z toho
jest vidno, že podkladem pmvyměření a placení vyrovnwcích splátek,
jest částka 24.084 K 5 h, pon.ěvadž zbytek 9.004 K 53 h n~byl vyrovnaCÍm řÍ'zením dotčen, neboť jest zajištěn nárokem na oddělné uspokojení a jest tuto žalobcům uhraditi celou. Žalobci měli tudíž platiti
vyrovnací: kvoty (35%) pouze z částky 24.084 K 95 h vzhledem k ustanovení § 21 vl. nař. čís. 76/1936 Sb. z. a n., kterým pohledávka do
vyrovnání přihlášená, jest rozštěpena na dvě částky a sicejedn<tk na
splacení kvoty podle vyrovnání zemědělského, jednak podrle úlev dle vl.
nař. Čírs. 250/1935 Sb. z. a n. Zbytek pohledávky žalov<tné až na část
9.004 K 53 h podléhal tedy pouze placení 35%ní vyrovnací kvoty,
takže, když žalobci zaplatil'i včas z této částky dvě splrátky z titulu 5%ní
vyrovnacích kvot, nenastala ztráta 'Výhod vyrovnání ve smyslu § 67 vyl'.
řwdu vzh\;edem k speciálnímu ustanovení § 21 vl. nař. Čí's. 76/1936 Sb.
z. a ne, takže tu neplatí zásady vyslovené v rozh. Č. 3999 Sb. n. s. Naproti tomu co do čistky 9.004 K 53 h nemohou se žalobci dovolávati
zemědělských úlev ve smyslu vl. nař.čís. 250/1935, poněvadž dle § 7,
resp. 18 cit. vl. nařízení neoznámili včas do 30. června (1. října) 1936
žalované doporučeným dopisem, že hodlajÍ' úlevy UJŽíti a proto zmeškáním této lhůty nastala ztráta tohoto práva. Důsledkem toho stala se
pohledávka 9.004 K 53 h nyní ve zbytku 8.004 K 53 h - 1.000 K bylo
totiž na tuto pohledávku zaplaceno 6. října 1937 - splatnou.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Ve sponu jde po právní strán.ce o to, zda v zemědělském vyrovnacím ří'zení musí dlužník platiti vyroV'naCÍ Ikvoty z celé k vyrovnání při
hlášené a z Msti z"stavou pojíštěné pohtedávky, anebo pouze z částky,
která není zajištěna oddělným právem zástavním. Z celkové pohledávky
33.092 K 49 h žalovanou do vyrovnání přihlášené zůstala totiž vyrovnacím řízením nedotčena čáJstka9.004 K 53 h, která je kryta 80% hodnotou nemovitostí Ž<tlobců. Podle § 3 v\rádního nařízení čís. 76/1936
Sb. z. a n. platí předpisy vyrovnacího řádu - není-Ii výjimek - také
pro zemědělské vyrovnací řízení. Jak bylo již blíže vyloženo v rozhodnutí čís. 3999 Sb. n. s., na které se poukawje, jest ponechati oddělo
vací práva za vyrovnacího řízení nerealisovaná při výpočtu vyrovn.ací
kvoty nedotčena; nedojde tedy k rozštěpení celkové pohledá1/lky. Podle
§ 9,. o~st. 1 a 9, vl. nař. čís. 76/193'5 Sb. z. a ,po rozhodne v~ovnad
komlsar podle odhadu, pro kterou část oddHné pohled"vky zaniká oddělné právo; tím je rozštěpena jen oddělrná pohl'edávka na část odděle
Dým právem a na část se zaniklýim oddělrným právem. Osobní (vyrov-

-

čís.

17352 -

-

čis.

17352 383

382

naci) pohledávka zůstává však nedočtena. Vyrovnací kvota příslušela
podle toho žalované z celé do vyrovnáni přihlášené, v čase příjetí vyrovnánf ještě nezacplacené pohl.edávky, nikoliv pouze z její části nekryté
zástavním právem na nemovitosti. Podle zjištění nižších souelů nezaplatili žalobci z této celkové pohledávky ve smyslu přijatého vyrovnání
včas vyrovnací kvoty, a poněvadž ostatní podmínky § 67 vyr. ř. byly
podle nenapadeného zjištění nižších soudů splněny, pozbyly účinnosti
slevy a výhody poskytnuté žalobcům ve vyrovnání. Právem proto zamitl prvý soud jejich žalobu o nepřípu.stnost exekuce. Dovolací· soud
nesouhlasí s právním ná·z.orem odvolacího soudu co do výkladu ustanoveni § 21 vládního nařízení čís. 76/1936 Sb. z. a n. Z ustanoveni (.o~
hoto neprávem vyvozuje odvolací soud, že vyrovnacci kvoty je vypo.Čísti
pouze z části pohledávky nekryté právem zástavním. Otázku, z jaké
částky je počítati' vyrovnací kvotu, toto ustanovení vůbec neřeší a
chrá'ní pouze zemědél,ského dlužníka proti vedení exekuce na nemovito.st zemědělského podniku na základě oddHného ,pr<iva, pokud. dlužník
řádně platí veškeré splátky, k nimž je povinen, a tedy ovšem i splátky
vyrovnacích kvol. Vyměřenímkvoty z' celé pohledávky se nes tíží ani
nezmaří úlevy, které má dlužník podle vlád. nař. čís. 250/1935 .Sb. z.
a n. a podle § 21 cit. vlád. nař. čís. 76/1936 Sb. z. a n. Neboť z nekryté
části odpadají úlevy a na jejich místo nastupuje vyrovnací kvota z této
části. která je výhodnějšf, neboť poskytuje sJ.evy, kcdežto Mevy odsunu.jí hlacvně jen dobu splácení. U kryté části zŮ'stácvajf úlevy v platnosti.
K tomu při-stupuje ovšem i placení kvoty vyrovnací z této části. To není
však nevýhoda pro dlužníka, poněvadž se tím snižuji i splátky úlevové,
které se již nevyměřují z celé ,pohledávky, nýbrž jen z části kryté oeldělným právem. Nevýhoda, spočívající v tom, že splátky kcvoty jsou po
případě krátkodobější než splátky úleva že pro nesplnění těchto snížených splátek z úlev je možno vymáhati pohledávku (§ 21 vlád. nař.
čís. 76/1936 Sb. z. a n.), je tackovou nevýhodou, která nastává obdobně
i v obyčejném vyrovnacím řízení, kde může včřite), vésti exekuci na nemovi,tost, nezaplati-li cllu~ník 100% na oddělnou pohledávku, třebaže
vyrovnací kvoty řádně a plně zaplatil. Nevadí-Ii to ve vyrovnacím ~í~
zení, aby kvotanebyl-a vyměřena z celé ,pohledávky, nemúže to vadIl!
ani v wměděl-ském vymvnacím řízení., když zemědělské vyrovnad ří
zení nemá v tom směru zvláštníoh ustanoveni (§ 3 vlád. nař. čis. 76/
1936 Sb. z. a n.).
čís.

17352.

živnostenské společenstvo může sjednati platně kolektivní smlouvu
nejen s pomocnickou hromadou, nýbrž i s jinou organisaci zaměstna
neckou. V poměru k těmto organisacím jest smlouva platná, i když
zemský úřad ji neschválil,pokud byla uzavřena také s pomocnickou
hromadou.

Třebas je v kolektivní smlOUVě ustanoveno, že veškeré požadavky
a stížnosti, vzešlé z pracovního poměru, se musí vyřizovati a vyrovnávati při výplatě týdenní mzdy, nelze z toho ještě usuzovat~ že se zaměstnaec, neuplalniv nárok na doplatek mzdy za trvání služebního poměm, tohoto nároku vzdal, nebylo-Ii v kolektivní smlouv·ě uvedeno, že
opominuti přednésti požadavky a stížnosti při výplatě týdenní mzdy má
za následek ztráln tohoto práva.

(Rozh. ze dne I.

července

1939, Rv II 72/39.)

Žalobce přednesl, že pracoval u žalovaného od 18. listopadu 1936
do 19. září 1937. Na mzdě měl obdržeti dle platné kolektivní smlouvy
uzavcřené se společenstvem pekařů vP., jeho·ž jest žalovaný členem,
190 K týdně, ve skutečnosti všack mu žalovaný vyplácel jen 120 K. Domáhá, se proto na žalovaném doplatku mzdy za celou pracovní dobu.
žalovaný namítal, že žaloba je bezdů·vodná, protože se se žalobcem
dohodl na týdenní mzdě 120 K, kterou žalobci také v~plácel. Kolektivní
smlouva, jíž se žalobce dovolává, nebyla platně uzacvřena a nebyla
schválena zemským úřadem. Avšak i kdyby bylo lze považovati kolekHvní smlouvu za platně uzav·řenou, nemŮže se jí žalobce k podepření
svého nároku dovolávati, protože podle kolektivní ffi11louvy měly býti
veškeré diferen.ce z pracovního poměru vyřizovány a vyrovnány při výplatě mzdy, žalobce však při výplatě mzdy nevznesl nikdy smnost do
její výše. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby do výše zjištěného nedoplatku na mzdě. O d vol a c í s 011 d nevyhovčl odvolání. D ů vod y:
Kolektivní smlouva, o niž jde, byla uzavřena dne 7. ledna 1923 u okresního úřadu v P. mezi odborovým společenstvem pekařů a pecnářů politického okresu P. a ústředním svazem potravních odborů v ČSR., Hromadou pomocnickou uvedeného společenstva, Skupinou dělnictva pekařského ústředního svaZl! pekařů a cu-kr<iřů v P. a Odborovým sdružením čes.kcoslovenským, sekretariát v P. Žalobce byl. řádným členem
Ústředního svazu potravních odborů v čSR. od 1. ledna 1937 až do
skončení pracovního poměru a měl pHspě"ky řádně zapraveny. I když
kolektivní smlouva nebyla schválena zemským úřadem, pokcud jde
o Hromadu pomocn.ickou, nelze proto prohlásiti. kolektivní smlouvu za
neplatnou. Kolektivní smlouva se týká všech skupin shora uvedených,
jest však neplatnoU' jen pro Hromadu pomocnickou pro nedostatek
schválení, zemským úřadem. Neplatnost kolektivní smlouvy se týká V}'hradně jen těch pekařů, kteří jsou pouze přfslušníky Hromady pomocnické, nikolí ale pekařů, kteří jsou také členy ostatních skupin. Toho
jest si žalobce také vědom a dovolává se této kolektivní, smlouvy j:rko
člen Ústředního svaczu potravních odborů, a to plným právem, ježto jest
členem jedné složky druhé smluvní strany, to jest ústředniho svazu potravnich odborů v čSR. Za tohoto předpokladu podle bodu 15. této ko~
lektivní smlouvy patří veškeré spory vzešlé nedodržením této smlouvy
před rozhodčí výbor zřízený ve smyslu ustanovení §§ 122 a 123 živn.
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který říditi se bude zvláštním jednacím řádem dle živnostenského
Toto ustanovení živnostenského řádu zůstalo nedotčeno i zákonem o pracovních soudech (§ 1 z«kona čís. 131/1931 Sb. z. a n.). Podle
rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 12239 není závadou, aby úmluvou
v kolektivní pracovní smlouvě nebylo přeneseno rozhodování ,na rozhodce, neboť takovou dohodou může býtí vyloučena i příslušnost soudu
pracovního, a ujednání o rozhodčím soudě v kolektivni- smlouvě jest
pro účastníky závazné. Ustanovení o rozhodčím výboru zakládá tedy
nepříslušnost dovolaného soudu (viz rozh. č. 4957, 6183, 6734, 9130,
9751 a 12239). Prvý soud n«mitku věcné nepřIslušnosti správně vY'řídí!
tím, že jí ja'ko opožděnou dle § 240 c. ř. s. zamítl, n~boť hyla vznesena
opožděn,ě. Ježto žalobce uzavřel individuální smlouvu se žalovaným a
,podle této smlouvy dostával nižší mzdu, než by mu přislušela podle kolektivní smlouvy, je tato individuální smlouva neplatná se zřetelem na
§ 4 vlád. nař. čís. 89/35 Sb. z. a n. (viz rozhodnutí čís. 15001). Pří
tom jest zcela lhostejné a bez významu, že se žalobce nedomáhal pří
týdenních výplatách nároku na odměnu dle kolektívní smlouvy, nikdy
vyšší mzdu neuplatňoval a potvrzoval.·správnost přijetí své mzdy. Před
pís § 4 vlád. nat. čís. 89/1935 Sb. z. a n. zakazuje zaměstnavateli obcházeti zákon a stanoví dokonce na, túto obcházení sankcí v tom smyslu,
že smlouvou jednotlí'vou nesmí- býti mzdové nároky zaměstnancovy,
plY'noucí z ustanovení hromadných 'smluv pracovních, po dobu jejich
platnosti zháceny, leč by k takovému zkrácení daly souhlas organisace
zaměstna,ne'Oké, jež sjednaly hromadnou smlouvu pracovní. Svolení organisaci zaměstnaneckých v daném případě dámo nebylo. Mimo to stanoví
řečené vládní nařízeni, že na místo oct,porujídch tomu ustanovení jednotlivé smlouvy, která jsou z tohoto důvodu neplatná, na,stllpuji přízni
vější ustanovení hromadné smlouvy pracovní. Jest proto úmluvu, uzavřenou mezi stranami ohledně výše mzdy, považo'vati za, nÍCotnou
(§§ 87,9 obč. zák.). I když je zjišt'ěno, že žalobce při týdenních výplatách neuplatňoval mzdu dle kolektivní smlouvy a prohlašoval, že mu
byly vždy veškeré nároky zcela uhraženy, nemohlo tím dojíti k platně
dohodě a platnému projevu žalobcovu v příčině vzdání se jeho nároku
na mzdu dle kolektivní smlouvy. Je-Ii ujednání ohled'tiě medy nicotné,
je nkotné í prohlášení žalobcovo ohledně výplaty mzdy v jednotlivých
týdnech, neboť prohlášení toto odporuje velícímu ustanovení § 4 vlád.
nař. čís. 89/1935 Sb. z. a n.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo dy:

Soud dovolací schval lije odůvodnění napadeného rozsudku, ,pokud
jde o otázku platnosti kolektivní smlouvy, které se pro žalobní nárok
.dovolává žalobce, a odkazuje proto pro stručnost na toto odůvodněni,
dodávaje jen k vývodům dovolání, že ani z podstaty :kolektivní smlouvy
ani z ustanovení § 114 b) ž. ř. nevY'plývá, že živnostenské společen-

stvo jest oprávněno sjednati kolektivni smlouvu jen s pomocnickou hromadou a nikoli s nějakou jinou organisací zaměstnaneckou. V odstavci 14
kolektivní smlouvy jest sice ustanovení, že veškeré požadavky a stiž, nosti vzešlé z pracovního poměru se musí vy,řizovati a vyrovnávati při
vj'platě týdenní mzdy, avšak z tohoto ustanovení nelze ještě usuzovati,
že žalobce, ·neuplatniv nárok na doplatek mzdy za trvání služebního poměru, se vzdal tohoto nároku. V odstavci 14 není uvedeno, že opominutí přednésti, požadavky a stížnosti při výplatě týdenní mzdy má za
následe'k, že opominutý požadavek nebo opominutou sUžnost nelze ji'ž
uplatniti. Nemusel si proto ani žalobce při týdenních výplatách býti vě
dom, že n'eUlplatnění po'žadavku o doplatek mzdy hned při- týdenní výplatě mMe miti, pm něho škodlIvé následky. Je-Ii tomul tak, nelze ani
z ,oho, že žalobce skutečně přijímal týdenní- mzdu bez námitek, ollsoudi,ti na jeho souhlas 's vyúčtováním týdenní mzdy se vzdáním se každého dalšího, námku Iproti žalovanému na doplatek mzdy, neboť nebyl
to projev, který by, uváží:-Ii se všechny okolnosti, nedopouštěl rozumného důvodu: pochybo,vatí, že žalobce měl vůH vzdáti se nároku na doplatek mzdy váJžn,ě a určitě. To platí i o přijetí poslední týdenni mzdy,
které, sta vši, se rovněž bez námHek proti její výši, nelze vykládati tak,
ja'koby se žalobce byl vzdal veškerých nároků ze smlou"y pracovní na
doplatky mzdy za celou dobu, po kl'erou byl zaměstnán ll' žalovaného.

čls.
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Výcho"ná nebo léčebná opatření, učiněná ohledně nedospělee posoudem podle § 1, odst. 2 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n. (§ 54
téhož zák.), nejsou odsuzttjicoo nálezem trestního soudu ve smyslu
§ 268 c. ř. s.
fučenskí'm

Ten, kdo hyl činem nedospělcovým poškozen, nemá nárok na tOl
aby byla řečená opatřeni učiněna a nelze ho ani pokládati za zkrácena
usnesením o takovém opatřeni.
(Rozh. ze dne 7.

července

1939, R I 383/39.)

P r v Ý s o II d vzav za prokázáno, že nedospělý D. pří jfzdě na
lyžích vrazil do R., jenž si následkem toho zlomil nohu, u,činil ohledně
D. výchovné opatření ve smyslu § I (2) z';k. č. 48/1931 Sb. z. a n.,
pokárav ho za neopatrnou jÍi~dU' a dav ho pod ochranný dozor v rodině
jeho otce. Poškozeného R. pou:káza,1 s jeho nárokem na náhradu škody
na pořad práva soukromého, Rek II r sní s o ud nařízená výchovná
opatření zmši!.
N e j vy

Š

š í s o u d odmítl· dovolací rekurs po'škozeného R.

Civilní rozhodnutI XXI.
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č. 249 ř. z., stačí poukázati na to, že toto vládní' nařizen;, se týká jen
vedení exekuce na veřejné obligace, které svědčí určitým jménům nebo
JSOU vinkulovlrním věnovány určítému účelu. V to~to případě jde vša.k
o složení peněžitých částek k soudu pko vadla a ]akosplatky na netvyšší 'Dodání. v reální dražbě. Tím, že podle ustanovení § 1 vlád. na"
Č. 313i1938 Sb. z. a n. okrewí úřad v Č. B. z,;mí,U,žádost Jo~efa S. ~vy:
dražitele), aby mu byl udělen souhlas k vlastmcke:nu n.abyŤ!vydr~ze~,e
polovke nemovitostí, ,:volnily se lak ~ad\lU'm,. tak I spla!t~y na ne]vysSl
podání, jež nelze povazovaŤ! :a. soudm d~po'sl-tum v pr~vem toho ,sl?va
smyslu. částky ty jsou obyce]nou penezltoll' pohled~vkou ~lu.zn.l'ka,
takže pro jkh zabavení platí nikoliv p-ředrpI'sy § 325 a nasl. ex. 1'., nybrz
ustanovení § 290 a násl. ex. ~: a exek.uce na peněži5é ,pohledáv.ky
(srovnej též Neumann, Komentar k ~:"'. r .. u; § 325 ~x: r. u.v,~d). Jezlo
pak exekll'ční návrh na zabaveníl a pn~~zanI k vy.~ral1l penezlte ~ohle
dávky byl opřen o pravoplatný e."eku·cnl tItul, tot!'z o vykona.telny platební rozkaz okresního soudu -v C. B'J a obsah exeku-čnlho navrhli' DOpovídal p,ředpis>ům § 54 ex. ř" nebylo důvodu exekuční návrh ten za. mí'tnouti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Zdeněk

D. narodil se 3. kvHna 1926 a byl tedy v době tvrzeného
3. ledna 1939 ještě nedospělý: Podle § 1 (1) zákona ze .
dne 11. března 1931 Č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnidví nad mládeží
nejsou osoby, které v době spáchaného činu nedovršHy čtrn,;ctého roku
svého věku (nedospělí), od,pověd'né podle trestní-oh zákonů. Podle § 1
(2) téhož zákona, dopusU-liI se nedospělý činU' jinak trestného, u'činí
pomčenský soud (§ 54) výchovná nebo léčebná opatření, ji'Chž vidi
potřebu. Z toho plyne, že takové opatření není, odsuzujícím nálezem
trestního soudu; i když nabude právní moci, nejde opřípad § 268 c. ř. s.,
podle něhož civilní soudce jest, závisí-li jeho rozh'OdnutÍ' na důkazu
a přičítání tre3tnéh'O činu, vázán obsahem pravoplatného rozsudku trest·
ní,ho soudu o tom vydaného. Dovolací stěžovatel byl u·snesenim prvé:ho
soudu odkázán na pořad práva civilního,tato část nebyl,a vŮlbec napadena. Za iohotostavu věci nemů'že se dovolací stěžovatel pokládati za
zkrácena usnesením rekursního sóuidu (§§ 37 a 46 (3) zákona Čí·s. 100/
1931), nebof výchovné opatřeni, které ulČÍni! první soudce, nebylo by
předurčující pro spor na náhmdlu škody. Nějaké právo na to, aby pomčenský soud učinÍ'! výchovné opatření, dovolací stěžovatel podle zákona nemá. Nezl. RudoU R. nebyl proto k dov.,lacímll' rekursu oprávněn
a bylo jej tudí'ž odmítnouti.
činu, 1. j, dne

čís.

Důvody:

Napadené usnesení odpovídá stavu věci a ákonu a odkazuje se .na
jeho správné odůvodnění, k němU'ž se podotýká jen t?to: PodIe Spl:S,~
exekučního soudru v Č. B. byly jak vadíum, tak splatky na ne]vyssl
podácní složeny dlužníkem v h~tovosti; nárok dluž.níkův s,~ěř~Je pr?to
jen na vrácení této hotovostI, lrehas soud exekučm, vykon"va]e s:p."avu
této úschovy, na,řídil ulo;žení složených částek na vkladní knÍ'žku C.-B.
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Třebas exekuční sO.ud nařídil, aby částky hotově složené vydražitelem nemovitosti jako vadium a splátky na nejvyšší podání byly uloženy
na vkladní knížku, jest přece exekuci na tyto částky, uvolněné odepře
ním souhlasu k nabytí vydražitelova vlastnictví (§ 1 vl. nař. č. 313/1938
Sb. z. a n.) vésH podle § 290 a násl. ex. ř. l, nikoli podle §§ 325 a násl.
ex. ř.

(Rozh. ze dne 7.

července

spořitelny.

čis.

1939, R I 397/39.)

Srov. rozh. Č. 12013, 1399'0 Sb. n. s.
P r v Ý s o ll' d zamHl návrh vymáhajícího věhlele na zabavení a
p'řikázání pohledávky, která přísluší povinné straně proti poddlužní,ku
okresnímu' soudu v Č. B. v částce plus minUls 3.000 K, ji'ž složHa povinná strana k soudu jako vadium a jwko splátku na nejvyšší podání
a jež mu má býti vrácena proto, že okresní úřad v Č. B. mu nedal souhlas k nwhytí vydražené nemovitosti, takže pří,klep Se nestal ú6nným.
Rek u r s n íl s o u d návrhu vyhověl. D ů vod y: S právním názorem
soudu prvé stolice, že jde o zabavení soudního deposha, jež může býtI
zabaveno podle přec\pisů §§ 325 a násl. ex. ř. a nikoli'v z"'bavením a
p.řikázáním pohledávky k vybrání, nelze so'llhlwsiti. Pokud se prvý
soudce dovolává předpisů § 3, odst. 2 vlád. nař. ze dne 24. října 1897
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Přislušl-li nemanželskému dítěti nárok na výživu proti nemanželskému otci (§ 166 obé. :zák.) a zároveň proti pěstounovi, který se za:
vázal v pěstounské smlouvě schválené pomčenským soudem poskytovatt
mu svým nákladem náležitou výživu, šaty a jiné potřeby i lékařské oše:
třeni, ,litá nemanželské ditě nárok jen na jednu výživu a ~e jej prol!,
nemanželskému otci uplatniti jen tehdy a potud, pokud pestOlln nem
s to, aby dítě živil.

(Rozh. ze dne 14. července 1939, R II 157/39.)
P r v Ý s o Ul d uložil nemanželskému olci nezl. ~~vrhovatelky Mari~
S. (schovanky Karla S.), aby platil navrhovatelce vyzlV~é. Rek u r s II I
S o II d návrh na placení výživného zamítl pro tentokrate.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
25·
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Dúvody:
Při

prácvním posouzení jest vycházeti z toho, že

pěstounskou

smlou-

v~u ze dne 1. září.}937, jež byla schválena pomčenským soudem, za~azal se Karel S., ze bude své nez!. vnučce Marií S. poskytovati nále-

Zlto~ výživu, .šat~ a jiné potřeby i lékařské ošetřování svým nákladem.
O peS'touns!vl 'Pojedn.~v~ ohča?,s:ký záJkO~ík jedině v § 186, ne·řeší však
sporn~u otazku, o, mz, jde. VYZlvaslou'zí k opatření potřeb, aby byla.
fyslcka eXistence cloveka zachována (Sedláčkův komentář k obi:. zák.
IV. s. ~81 Č. 7)., Z t~hoto, úč~lu ~Ý'živy jakož i z jejího pojmu vůbec
fl1~n~, .ze nema~z.elske ?Ite !lla na,rok jen na jednu výživu. Tomu na··
svedcuje S'rovnam § 160 a §§ 796 (slova (»nedostávají'cí se výži'va«),
:?42 a 14.18 (srov. také Gl. U. č. 3181). Přísluší-li, dítěti nárok na vý..
ZIVU proti nema,nželskému otci a zároveň proti pěstouno'vi lze tento
n~rok proti. nemanžels~é,m;t .otci upla~nitj jen tehdy a potud,pokud
pe,s,toun nem .s to, aby dlte ZIVl!. Že by slo o takový případ, to dovolací
obČ. zák. nemůže dovolací
stezovatel all! netvrdl'!. Z ustanovení §
stěž~vate! ni,c tě~žjti, poněvadž se týká smírů mezi rodiči, kdežto v projednavane ven 'Jde o smlou,vu pěstounskou, jež nehyla uzavřena mezi
nemanželskými rodiči. Námitka dovolacího stěžovatele že pěstounskou
s~'louvoul ~:.pěstou[[,nevz.dal nároku na náhradu po'skytované výživy a
v~chovy_ VUCl .nemanz:slke~,u' otci,. neobstojí, neboť nejde tu o nároky
Ipes'tou,~"
nemanzel~keml!,?tcl schovanky. Rovněž neopodstatněmi
jedalsl nanutka dovolacl'ho stezovatele, že ani dítě se nevzdalo svého
ah?,cntačního nároku protiotcí; vždyf vyživovací povinnost nemanžel..
s~eho otce ~::byl~ napaden/m u~nesením prohl"šena za zaniklou, nýbrž
navrh na vyzlvne byl zamltnut jen toho času.

no

vroy
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" Nevyhověl-Ii exekuční soud
ntel~, abY,bylo uČině~1O opatřeni,

pro tentokráte návrhu kníhovního vě
aby mu vnucený správce zaplatil úroky
z .knthovntch pohledavek (§ 120 Č. 4 ex. ř.) a poukázal-li ho s těmito
~oky n31 poř~ práva\ .nejde, ani ~y'řipad § 132 Č. 3 ani o připad § 132
. ~. 4 ~x. r. a sÍ1znost knthovmho ventele do usneseni exeknčniho soudu
Je připustná.
.
(Rozh. ze dpe 25. července 1939, R I 484/39.)
Kni~ovn~. v.ěřitel~a Anna K-ová žádala, aby okresní, soud (exekuční.
k?mlsa,r) .uCInll v wme!' dozorčího práva, jež mu přísluší' vúčj, vnucenemu sprav~1 po~le
14 ex .. ř., s' urychlením opatřeni v tom směru,
aby .vnuceny .spravce Jl zaJplaÍl!1 úroky z knihovních pohledávek v žádosl! u,:eden~ch:"S o ll! d Jl r v é s t o II c e zamítl pro tentokráte žád?st kmhovm, vente!ky za výplatu úroků a odkázal žadatelku s jejími
naroky na pora:d prava, a to v P?dstatě proto, že nejsou jednak dosud

schváleny správní účty předložené vnuceným správcem a jednak jsou
nároky žadatelky vůbec sporné pro pohledávku namítnutou kompensando vnuceným správcem. V rekursu do tohoto usnesení namítala
knihovní věřitelka zejména, že neměla býti vůbec odkazována na pořad
práva. Rek u r sní s o u d odmí'll rekms knihovní věřitelky, ježto jde
o rozhodnuti, jímž prvý soud odepřel dáti vnucenémw správci poukaz
k zaplacelli výdaj" uvedených v § 120 čís. 5 ex. ř., a proH takovému
usneseni není podle § 132 ČÍ<s. 3 resp. 4 ex. ř. rekursu. V rekursu do
tohoto usnesení n<tpadá kni,hovní' věřitelka tento názor rekmsního soudu,
dovozujíc, že v souzené věci nedopadá ani ustanovení § 132 čís, 3 ex. fani ustanovení § 132 Čí's. 4 ex. ř.
Ne j v y Š š í s o u d uložil rekmsnímu soud"ú nové rozhodnutí.

D ů vod y:
Podle § 132 ex. ř. jest nepřípustným rekurs proti usnesením, kterými': 3. správci dávají se poukazy, jakým způsobem má vésti správu,
a o zaplacení výdajů, vytčených v § 120; 4. exekuční soud nMizuje,
aby shledané vady a nepravidelnosti p·ři správcově hospodářství byly
odstraněny. V projednávaném případě nebyl'y však soudem prvé stolice
uděleny správci poukazy, o nichž se mlu·ví v § 132 čís. 3 ex. ř., nýhrž
soud prvé stolice nevyhověl pro tentokráte návrhu knihovní věřitelky,
aby bylo učiněno opatření, a'by vnucený správce jí' zaplatil úroky
z knihovních pohledácvek. »Poukazem« jest přfkaz osobě třetí, t. j.
v tomto pří'Padě vnucen",musprávci, aby se řídi,l pokyny v m6tém
směru mu danými. V proj ednávané věci však nešlo o opatření, jímž by
exekučni soud přímo správci uložil, aby postupoval mčitým zpúsobem,
nýbrž exekwoní soud rozhodJ tu o návrhu knihovní věřHelky, aby vnucenému správci byl d'án poukaz v určitém směru, zamítl pro tentokráte
tento návrh a odkázal navrhovatelku s jejími nároky na pořad práva.
Takové usnesení není však totožné s poukazem vnucenému správci' a
nespadá proto pod ustanovení § 132 čís. 3 ex. ř. Ani ustano'vení § 132
čís. 4 ex. ř. tu nedopadá, ježto exekuční soud nenařídil napadeným
usnesenúm, aby shledané vady a nepravidelnosti ;při správcově hospodaření byly odstraněny. Nejde .tu ani o pouhé zamítnutí návrhu, domá ..
hajicího se odstranění vad přI správcově hospodaření, nýbrž o rozhodnutí o nárD'ku: knilhovní v.ěhtelky, aby jÍ' byly vYP'láceny úroky z knihovních pohledávek, zejména í v tom směru, že o jejím nároku jest rozhodovati pořadem práva. Bylo tudí,ž usnesení, prvého soudu takovým
usnesením v exekučním řízcní, proti němuž je přípustný rekurs, ježto
ho zákon výslovně nevylučuje (§ 65 ex. ř.).

§.!

čís.

17357.

Nelze-li vyhověti návrhu na exekuci vnuceným vkladem zástavního
práva, nelze bez výslovného návrhu naříditi ani záznam zástavního

-
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práva jako exekuci k zajištěni. V rámci exekučnlho řízeni nelze také povoliti záznam zástavnlho práva podle § 85 knih. zák., nebylo-li O takový
mimoexekuční knihovní zápis žádáno.
.
(Rozh. ze dne 4. srpna 1939, R II 190/39.)

soud

.p r v é s t o I i-c e vyhověl žádosti za exekuci vnuceným
práva zástavního vkladem to-hoto práva. Rek u r sn I s o u d
nesh:ledav zákonného předpokladu pro tuto žádost ani s hlediska žádanéh·o vnuceného zřízení práva zástavního aní s hlediska případného
nároku navrhovatelky na exekuční' zaji·štění, pokl"dal žádost její též za
žádost knihovní a povoH! ve smyslu § 85, odst. 3 lollih. zák zámam zástavního práva, uděliv lhůtu k žalobě o spravené tohoto záznamu. D úvo cl y: Podle § 3 not. řádu jsoU' notářské spi.sy, v nichž jest stanoven
peněžní dluh nebo dluh jiných zastupitelných věd, určena osoba oprávněného a povinného, určen přesně p-řeclmět i, čas plnění - , stejně vykonatelné jako soudní smíry, když úroveň povinná strana v HsHně dala
souhla's k tomu, že notářský akt má býtí ihned vykonatelný. V souzeném případě však v Hstině samé není přesně určen čas splacení věna
a ohvěnění, takže listina ta není exekuoĎním titu.Jem podle § 3 not. i.
Vymáhající strana uplatňuje totiž podle notářského aktuo právo na povinnost man'žela, aby věno a obvěnění kdykoliv zajistil. Vykonatelnost
však může býlí' stanovena jen pro placení pohloedávky, nikoliv jen k zajištění (viz rozb. nejv.soudul ze dne 27. dubna 1898 čí-s. 5133 Sammlung
von zivilrechtlichen Ents-cheidungen des K. K. Obersten Gerichtshofes
141, ze dne 24. července 1884, čís. 7869 S. L. G. 10113 a jiné). Poně
vadž notáJřský "kt jest ale jasným svědectvím vů·le obou stran o tom,
že věno i obvěnění v)"m1ihajíd straně má býti zajištěno na všech nemovitostech strany povi,nné, a exekuční návrh na nucené zřílzení zástavního
práva, jsa spolu i knihov.]1í žádostí, má i náležitosti knihovní žádosti,
lze považovati návrh za knihovni žádost. Je totiž p-říslušný týž soud,
v knihovním; návrhu se žádá méně než jest navrhováno v ná:vrhu exeku,čním, v obou případech jde o týž knihovní zápi,s, knihovní zácpis není
pouze vykonatelný a také o útraty jest u knihovní žádosti méně. Jak
již bylo řečeno, jest n~pochythno podle listiny, že na zajištění vkladem
zástavního prá:va má navrhovatelka p'Távo a není proto důvodu, proč
by knihovní vklad nemohl býti povolen na místě vkladu cestou· exekučnÍ, pokud by listina měla všechny náleži.tosti vkladné. V tomto směru
však notářský akt rovněž nev)"ho-vuje us-tanovenÍ' § 302 lit. a) knih. zák.,
neboť neobsahuje zevrubné označení nemovitosti; tím též nevyhO'vuje ani
uostanovení § 433, obč. zák. Naproti> tomu vyhovuje Hstina 'Ulstano-vení
§§ 26 a 27 knih. z"k., neboť je to notářský akt, obsahuje platný právni
důvod, je prosta vad, osoby jsou jasně označeny, a jsou uvedeny mí'sto,
den, měsk, rok, kde a kdy listina byla vystavena. Tím tedy jsou dány
náleži,losti § 36 knih. zák a· může tedy podle § 35 knih. zák. býti povolen záznam, když žádost sama vyhovuje ustanovení § 85 knih. zák.

podle soudní prakse může záznam zástavniho práva býti povolen, i když
v listině není zevrubně udána nemovitost, na kterou má záznam býti
povolen. Povolil proto soud záznam zá'stavnoího pr"va, Ineboť jinak by navrhovatelka, které se zřejmě jedná jen o zí-skání pořadí, mohla utrpěti
ztrátu, kd)"by zatím zí-ska! jiný věřitel zástavní právo na nemovitostech.
N e j vy Š š í s o u d náNrh zcela zamill.

zřízením

D

ů

vod y:

RekoUlrsní soud správně dovodil, že tu není předpokladů, aby mohla
býti povolena žádaná exekuoce úlhražovací, mýHI se však, když vyslovil,
že může této žádosti částečně vyho-věti, jakoo by šlo též o žádo.st
knihovní. § 88 ex. ř., na který soud druhé stolice patrně myslí, nemůže
býti oporou pro toto stanovÍ'sko, neboť proposou,zení exekuiČ11i žádosti
jest použfti především -předpisů exekuční'ho práva. V tomto směru platí
z"sada, že, nemúže-U býti povoleno vym:áhajídm věřitelem navržené
vnucené zřízení z"stavního práva vkladem, nem(í!že býti nařízen hez výslovného návrhu záznam zástavního práva jako exekuce k zajištění
(srov. judikaturu k § 370 ex. ř. uvedenou ve v)"dání Hartmannově
z r. 1934 podč. 46 a 47). Spr1ivně vyslovil rekursní- soud, že nenÍ' tu
ani exekUlčního mulul pro případný nárok na ex"ku-čni zajištění práva
zástavního (srov. §§ 370 a 371 ex. ř.). Tím méně mohl však povoliti
záznam toh'oto práva podle § 85 knih. z"k. v rámci- exekučního řízení
_ neboť nebylo vůbec žád"no o mimoexektrční knihovní zápis.
čís.

17358.

Zákon o soukromých zaměstnancích č. 154/19-34 Sb. z. a n.
Pokud zaměstnanec učinil. zadost své zákonně povinnosti, oznámiti
zaměstnavateli svoje onemocnění (§ 20, § 34 Č. 4 uved. zák.).
(Rozh. ze dne 3'1. srpna 1939, Rv I 634/39.)
Žalobkyně se domáhá na žalované firmě zaplacení služebnkh požitků, j~ž ji náležejí do skončení služebního poměm po řádné výpovědi,
tvrdíc, že neb)"1 d"n důvod § 34 č's. 4 zák. Čí·s. 154/1g.34 Sb. z. a n.,
z něh-o-ž žalovaná s
zruši,la sluožební poměr s okamžitou platností.

nv

p r v Ý s o u d mna.1 podie žaloby. O d vol a c í s o u do žalobu zamí·tl.
N e j v y š ř í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud vychází. z práNnílho názoru, že žalovaná byla oprávzmšioti předč"sně služební poměr se žalobk)"ní podle § 34, Č. 4
zákona o soukromý-ch zaměstnancích č. 154/1934 Sb. z. a n., neboť ža-

něna

-
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10bky~ě .nevyhověla vůb;c (Hm méně ve lhůtě) oznamovací povinnosti
a ~eucInlla,tak, am na vyzvu žalované strany. Tomuto náwru nelze při
sV.",dčlh. P:I v>:kla~u § 34, Č. 4 zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n. jest při
hhzeh.k predp1su § 20 dotčeného zákona, jenž stanoví, že z"městnanec
]epovmen co mOžná bez zbyte-čného odkladu oznámiti nebo dáti ozná;r':ltl, ~aměstnav~teli, nemůže-Ii konati, práce pro nemoc nebo úraz, a
zada-I~ t?, z~m~stnav"tel, předloži!Í mu podle možnosti lékařské potvrze,nl. pnsl~sne. ?emocenské POj1sťovny, po kterou asi dobu bude
k pracI nezpusoblly. Je nesporno, že žalobkyně nepřIšla do práce u žalovan~ v sobotu, dne 24. záříl 1938 a že dne 25. záři zaslala na adresu
~ranÍ1šk,a L., j~nž byl jejít;::,bezprostředním představeným, dopis, došlý
za.~ovane. s~an,e dne 27',,:an 1938. V dopisu· tom píše žalobkyně: »Prommte ml, ze Jsem nepnsla v sobotu' do prá{;e, úplně mne ta situa{;e
nervově ~yč:rpala, t~kž~ nejsem při .nejlepší vůli schopna práce.« Prvý
soud spravne dovodtl, ze tento dopIS obsahuje oznámení nemoci v'e
smr~lu § ~O, odst. 1, zák., Č. 1~41.1934 Sb. z. a n. a že není ani podle
dalslh~ sve,ho obs~hll oznamemm Jednostr.anného vystou'Pení žalobkyně
ze sluz,eh zal ovane strany ~'ro neschopnost k práci, ke které bylažalobkyn:.podl~ smlouvy povinna. Uvedeným oznámením ze dne 25. září
1938 U'clmla zal~hky'ně z~dost zákonné povinnosti § 2'0 záJkona Č. 154/
1934 Sb. z. a n. I pnpommce, resp, ulpozornění žalované ze dne 26 září
: ?38; V tomto ?opise, ~a~ovaná totiž připominá žalobkyni, že nut~o se
radne 0n:lu~lt:, Je~h va;,ne z"nep:á;dně~a a nemůže vykonávati slu,žbu;
a ~'Pozo.rnule JI dale »ze vynecham sluzby (práce) bez omluvy lze povazovaÍl po čtyr~ch d'~ech :''' vystol\pení z práce, nedojde-U do té doby
omluva nebo pne oznamem o nemocl«. Žalobkyně na tento dopi's žalované neodpověděla a žalovaná dopisem ze dne 30. záři 1938 slu.žebuí
poměr se žalobkyní ZTu'šila s okamžitou platností. Dopis žalované ze
. dne 26. září 19-3-8 rieobsah,u!je žádost její j«ko zamě'stnavatelky žalob- ,
kyně::e smysl~ §
odst. 1 zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n., totiž výzvu,
aby zalobkyne predložEla léka·řské potvrzení; ji'ž dopisem ze dne 25.
září- 1938 žalobkyně učioila zadost oznall)·ovaci povinnosti' uložené jí
§ 20 ,ci~. zá~on~ a proto, neI?'il1sHa zno~u, ~známiH žalované svoje onemocnem. Jezto zalohkyne sve onemocnem zalované bez zbytečného odkladu oznámila, neměla žalovaná d!lležitého d'11vodu k předčasnému' propuštěni žalobkyně podle § 34, Č. 4 zákonač. 154/1934 Sb. z. a n.

?O,

čis.

17359.

Vice mandantů neručl advokátovi za objednané advokátské úkony
solidárně, nebylo-Ii takové ručení vyminěno.
Předpisu § 175 not. ř. jako speciálního ustanovení nelze použiti

obdobně.

(Rozh. ze dne 1. záři 193, Rv I 49/39.)

žalobce, advokát, tvrdě, že žalovaný ručí, s druhým při'kazcem soliza jeho palmárni pohledávku, domáhá se na žalovaném zap].acení
druhé poloviny palmární poh.ledávky, když k jedné polovině byl již žalovaný v jiném sporu odsou~en. Ni žš í s o II d Y žalohu z«mítly, vy··
cházejke z názoru, že, nebyl-H so1idám! závazek výslovně smluven,
ručí více mandantU advokátu za jeho palmá-rní pohledávku jen podle
hlav.
N e j v y Š š í, s o LI d nev)'hověl dovolání.
dárně

D ů vod y:
Nesejde na tom, že ohjednané plnění na straně žalobcově bylo nedělitelné, protože to samo o sobě nevylučuje dělitelnost závazku na
straně jeho mand"nt-U. Nesejde ovšem též ani na tom, jak si tito mezi
sebou vyřešHi smluvně, kolik který ponese z útrat společného zastu'pování a společně objednaných úkonů žalohcový{;h. Nikoli proto, že se
tito mezi sebou dohodli' uhraditi společné náklady každý polovicí, nýbrž
proto, že to odpovídá zákonu (§§ 888~890 obč. zák.), smí žalobce,
Ilell'jednav si z<ivazek solidární, požadovati od každého jenom polOVICi.
Není důvodu, pwč by v této při,čině měl, býti mandittni poměr při úkonech advokátských posuzován jinak nežli Obdobný poměr u jiného podnikatele-mandatáře, jehož jednání je taktéž v zájmu ohou mandanti) a
povahou! svou nedíllné. Komplikace v souzeném případě nenastala proto,
že si oba mandanti mezi sebou smluvně stanovili uhraditi p"lmáre každý
do polovice, protože jakákoli jiná úprava by se nemohla dotknouti žalobcova práva po,žadovati od každého ,polovici podle zákona. Zá,vada
spoČí·vá jenom v tom, že se finančni' situace jednoho z m"nd-antů zhoršila do té míry, že žalobce na něm onu ,polovid ani nevymáhal. Před
pisů notářského řádu (§ 175 not. ř.) dovol<ivá se žalobce neprá-vem již
proto, že jde o spedální ustanovení,; takového ustanovení by nebylo
potřeba, kdyby solidárnost závazků palmárních i bez úmluvy vyplývala
již z obeonoprávn-ích předpi,sů anebo z oněch úvah, jimiž se žalobce
snaží zdůvodniti svůj právní názor.
čis.

17360.

Usneseni mlstniho zastnpitelstva osady o zmocněni advokáta k provedeni knihovního pořádku bez s o u č a s n é h o zabezpečeni úl1rady na
krytí výdajů je nezávazné, nebyla-Ii vydáni pojata do rozpočtUt.
(Rozh. ze dne 1.

záJří'

1939, Rv I 376/39.)

Žalobce (advokát) domáhá se na žalované osadě K. odměny za provedení právnkkých pmcí, k nimž byl zmocn,ěn usnesením místního zastupHelstva žalované ze dne 7. září, 1928. Niž š í' S· o LI' d 'y zamítly
žalobu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

-
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[)llvody:
Z povahy objednaného dHa plyne, že s provedením díla jsou spojeny pro žalovanou výdaje, a bylo proto nutno ve smyslu § 10 (1) zákona č. 329/1921 Sb. z. a n., aby žalovaná, činíc usnesení o zmocnění
dovolatelové k ;provedení knihovního pořádku, zároveň zabezpečila
úhradu na krytí výdajů spojených s objedn"ným dílem, kdyžtě vydání
na ně nebyla v rozpočtu (§ 10 (2) téhož zákona). Bez za'bezpečení
uvedené úhrad~ za objednané dHo bylo usnesení, žalované ze dne 7.
zMí 1928 nedostatečné, vadné, a hylo také podle rozs'llClkových zjištění'
nadřízenými úřady administrativním, zastaveno, pokud se týče zmšeno
jako usnesení odporující zákonu. Tímto rozhodnutím ie ve skutečnosti
odňat žalobn,mu návrhu právní podklad, a byla proto právem žaloba
zamítnuta. Výtkou, dovolatelovou, že administratilvní úřady neprávem
zrušily 1ffi1iněné usnesení ža'lované, nelze se zabývati, poněvadž pře
zkoumávání rozhodnutí admilllis,traUvnÍ<Ch úřadů se vymyká! působnosti
dovolacího soudu. Námitka dovolatelova, že neměl možnost se pře'svěd
,čiti pH zadáni díla o tom, zda položka za:'.tuto práci je kryta ro~počtem,
je lichá vzhledem' k předpi'su § 6 (1) zák. č. 329/1921 Sb. z. a n.
K tvrzení, že prý dovolatel byl uveden v tom směru' v omyl, kte'rý v něm
nbudila žalovaná, nelze přihlížeti, neboť jednak jde o novou skutkovou
okolnost v prvé stolki nepřednesenou (§ 504 e. ř. s.), jednak tvrzení
ono nemá právního významu v této přÍ' vzhledem k neplatnosti usnesení ze dne 7. zMí 1928, o něž 'žalohní návrh je opřen.
čís.

17361.

Předpo.kladem náro.ku zaměstnance pro.ti zaměstnavateli na náhradu
přiměřeného užítlrui z vynálezu učiněného. ve službách zaměstnavatele

(§ 5 odst. 4 pat. zák,) je, že jde o. vynález nový ve smyslu § 3 pat. zák.
V otázce no.vosti vynálezu jako předpo.kladu nároků podle pat. zák.
rozho.duji hlediska o.bjektivní.
.
Tím, že na vynález byl skJutečně udělen patent, nenl s konečnou platnosti ro.zhodnuto, že jde o vynález no.vý.
(Rozh. ze dne 1.

září

1939, R II 20/39.)

žalobce se domáhá zažalované částky jako přiměřeného užitku
z vynálezu, jejž učinH, když byl ve službách žalo,vané strany, která ve
svém podni'ku' a i jinak onoho vynálezu poUŽí'vá. Po stránce právní opírá
žalobce svůj nárok o předpis § 5 posL odst. patentového, zákona a dále
o předpis § 879 obč. zák., protože prý smlouva ze dne 11. dubna 1933
uzavřená mezi ním a žalovanou je pro ro:opor s dobrými mra.vy neplatná a proto'že prý žalovaná strana práJvě pw 'wjednání neplatné
částky, které se rovnají přÍ>smlouvy byla obohacena pH nejmenším

°
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-'enému užitku z vynálezu a které by mu po právu měla platiti. P r v Ý
mel
,
D uo v o d. y: N enl. sp O'U
. o II d uznal žalobní nárok dúvodem po pIavu.
I
S tom že se na straně žalobcově jednalo. 'o vynález. MImo to rozhod~llHm 'patentního úřadu byl jeho vynál~z patentován a tímto !ozho~n~
tím ies: soud vázán. Ve smyslu § 1 zak. z 1.1. ledna 2897 c. 3? r. _.
'est 'předmětem patentové ochrany nový ~ynalez, Jehol !ze pOU.Zltl ~o
~ívnostensku. Tím, že patentový úřad udehl patent, take prohlasd, ~e
'ráhni 'postup žalobcem zavedený jest vynálezem a to dOk,once vynavY
I
'
,
'd' , 1 b
"'1
lezem
novým a ží,vnostensky zu.žitko,vatelnym. Po~eva ,z ,za o ce UeInI.
tento vynález v době, kdy byl zames~nan,ce:,: II zalov~n". strany, :edy
v živnostenském podniku, a tento vynalez u'clml ves,lutbe pro potrebu
svého služebního zaměstnání, jes't použítí ustanovení § 5 O?st ..4 pat.
zák., podle něhož nemají právního účinku smlu,vní',~ebo SIUZe?lll ustanovení, jimiž má býti ,~řízenci n~bo zan~~stn~n.C1 Zl'vno,st~nskeho podniku odňat přiměřený untek z vynalezu, JeJz učlm] ve sluzbe. Ze sml~uv~
ze dne .11. dubna 1933. jest úejmo,. že ~e jí žal,obci nep?sky!uJe ž~d~a
odměna za využítí vynálezu v podmku zalo,vanest,fa~y y'k?z I.V )e]lm
koncernu. žalovaná strana poskytla pouze zal obcI Uf cIte mllllmalnl odškodné za přenechání a využití patentov~ch práv, a, to ,tak, že s~. z~~á
zala až do odvol~nÍ' platiti poplavky spojene s udrzovamm a pnhlasením patentu jakož i náklady nutných pokusů. Avšak, i, kdyby v tomto
závazku byhi lze spatřovati odškodné za vyu'žití vynMezu, nelze m:uviti odškodném, které hy bylo přiměřené, neboť žalovaná strana prejímá tímto smluvním ustanovením na sebe z&v<J!zek hr~diti :yto výlohy
pouze v těch jednotlivých případech, kd~ sama ,chce bylt d<:zltelkou patentových' práv, a poskytuje tedy žalobCI pOUlze to, co hy I '?ez smluvního ujednání jako majitelka patent?vých práv ,byla povl'llna. sama
pln Hi. Ve smys,lu § 1 patentního zakona lze udehŤl patent pouze na
nový vynález po živnost",nsku, upotřebMe!ný. Vynález, ~ter~' by měl twk
malý hospodá,řský prospech, ze by se untek, rovn~1 vyloham .spoJenym
s přihlášením a udržováním patentu nebo nakladum na nu'tne pokusy,
by nemohl býti patentov~n, poněvadž by neměl pra~(i.ck~ ceny. .žalovaná strana sama ani netvrdí, že by takto poskytnute odskodnenl byl.o
odškodněním přiměřeným a připouští, že by přiměřené odškodnění již
po zaúčtoúní režie činilo pro ž.al?bce nan~jvtše 10.0.0.0. až :0..0.0.0. ~.
Žalovaná strana se pouze odvolava na to, ze zalobee ma maznost docíliti přiměřeného odškodného vyu.žitím _patentovýsh p~áv v jin/c;h ze~
mích ale o to v daném případě nejde. Zalobce pozaduJe ve sve zalobe
pouz~ odškodnění za využití vynálezu v podniku žal~vané strany a žalovaná strana se nemů<že vzhledem k zákonnému zakazu § 5 ods!. 4
pat. zák. vyhnouti SVMlU závazku !poukazem na to, ..že žalo~ee mohl
získatí teoreticky nějaký prospěch využiHm patentu JInde, nez v podniku' žalované strany. žalovaná strana sama připouští, že zprvu Ihned
po vynalezení metody nebylo zřejmo,. jaký hud~, h?s?odá'~~~ý prospěch
vynálezu. Ze zjištění, v patentním SpISU o nepnzmvych UClllCICh o:ov~
jest však zřejmo, že nejde o prospěch nepatrný a že náhrada pomerne
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nepatrných poplatkll, a to pouze do odvolání, nemo;,la býti myŠ'lena
ve skutečnosh jako odškodnění přiměřené a že ustanovení sml-uv-ní o tom,

že tato náhrada jest odškodněním přiměřeným, příčí se zákonnému
ustanovení. Pokud 'by se dalo spatřovati v ustanovení smluvním o při
měřeném odškodném za využi,tí patentových práv i ustanovení o od··
iikodnění za' vyu'ži.tí vynálezu samotného, přičí se smlouva zákonnému
zákazu a jest proto ve smyslu § 879 obč. zák. neplatnou. Poněvadž
jde o vynález, který u<':iniI žalobce, a smluvni ustanovení z ll. dub~a
1933 mezi spornými stranami neodnímá žalobci nárok na přimě,řen}'
užitek z vy-uálevu, resp., pokud tento nárok odnímá, jest nicotné, jest
žaloba co do právního důvodu ospravedlněna. O d vol a c í s o ll' ci
vyhradiv svému' rozhodnutí právní moc, uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů v " d y: Zákon se v § 5 výslovné nezmi,ňuje
o "nových« vynálezech, avšak ze souvislosti je patrno, že má na mysli
vynálezy nové, neboť každý vynález, jen,ž má býti patentován, musí
býti nový. Mluví-Ii zákon jinde jaksi, nepřímo o vynálezech, jež se nepokládají za nové, jde o výjimku. Žalovaná strana sama nemá možnosti
vyvolati ná'lez patentního úř3!du, 'když vyMález společně s žalobcem ohlásila a jest jí po případě smluvně v tom bráněno. Má však nepo,chybný
zájem na tom, aby byl patent prohlášen za neplatný. MusiIa by proto
neobmezeně dlouho čekati., až někdo jiný podá žalobu u patentního
úřadu a tento patent zruší. Vázanost udělení, patentu nemúže býti však
taková, aihy nemohla 'býti v budoucnu oprávněnost patentu -přezkou
mána, zvláště když udělení: patentu jest ovládáno převážně zásadou
ohlašovací a nelze vyloučiti omyl patentního úřadu jak co do otázky
novosU, tak i přípustnosti průmyslového u:potřebení, vynálezu,. Již z toho
důvodu nemohou býti také směrodatné pro všechny ča'sy údaje patentového spisu. Nelze tedy říci, že uděleni patentu je takovým nálezem
správního úřadu, jímž je vázán neobmezeně civilní soud. Ovš,em patentní zákon zmiňuje se o řešení předběžných otázek soudem tres'tním
nebo civHním pouze se zřetelem na zásah do práva: patentního. Ale tím
není řečeno, že je vyloučeno řešení otázky prejudiciální' v tomto pfipadě. Vždyť patentni zákon žalobu ve smyslu § 5 odst 4 neuipravuje
a právě proto jest tím spíše použíti obdobně zásady §li 107 a 108 pat.
z,;kona na tento případ. Je tedy m'pochybno, že procesní soud měl se
zabývatí předběžnou otázkou, zda jde o nový vynález, a to meritorně,
když nevyhově'l návrhu- žalo'vané na přerušení řízení. Tím, že tak neuči'nf,] a zejména neprovedl dů'kazy v tom směm žalovanoU' nabídnuté,
rozhodl nesprávně po stránce právní a dC\pu,stj,1 se vady řízení. Ale
i v dalšim jest řízení prvého soudU! kusé. Nicotnost smlouvy ze dne
ll. duihna 1933 měla spočívati právě v tom, že žalobci měl býti odňat
přiměřený u'žitek z vynálezu. Prvý soud se zabýval touto otázkou s hlediska smlouvy z 11. dubna 19.33, a patentního' spisu, nevzav zřetele na
mťbídnuté důkazy. Avšak z patentního spisu nelze ještě dovodi·ti- existenci
a výši hospodářského užitku patentu a stejně ze smlouvy nelze ještě
vyvoditi nepřiměřenost užitku žalobcf. ze smlouvy plynoucího, ; když
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v lovaná se zavázala až do odvo anI p atlÍ! po'pIa tk y spojene
s .~ d rz o:
~:ním a přihlášením paten-tu jakožv i náklady nut~ých pok~~~, a, l,kdyz
b . se v tomto záva7!ku da'lo spatrova!t odskodne za VyUZlÍi vynalezu;
n~lze prý mluviti o odškodném, které by bylo přimě'řené. ža~ovana
str;na totiž prý ·přejímá tímto smluiVllÍ-m ustanovením na sebe zavazek
hraditi tyto výlohy pouze v těch; jednotlivÝ'ch .rřípadec~, kdy. sama chce
býti držitelkou patentových prav, a poskytUje tedy z.alobcl pou~e to,
ea i bez smluvního jednání hy byla povmna sama plmtl pko maJItelka
patentových. práv. S tím vša~ nelze s?u.hlav~iti. V~d!f sml~U'vou, ~yla
poskytnuta žalobci jednak moznost doslel uZltku ~yte~kem hce~.cI, Jednak byJa také předvídácna možnost znač~éh~ ~akl~du' na pnhlasky,
udržování patentu a jeho oc~ranu. lest sRrav~ne" zev~akon (§ 5, odst. 4
pat. z"k.) chce zaru'čiti, zamestnancumpnmereny uZltek z patentu, tedy
zejména i tehdy, když zaměstn:rvat~1 sát;' máv pří,?ý užit,ek z pv~te~:u,
na .příklad ,provozem ve vlastmm zavode. :~vs~k 1 tu .ot~zka pnn;ere:
nosti musí býti řešena vzhledem k hospodarskemn pwspechll vynavlezu
vůbec a v závodě žalované zvlášť, a to s hledi'ska tohoto pros,pechu
k vylohám, které s ohlášením, ud;žov~n!m a obra~~ll ,pat;ntu hyly
jednak očekávány, jednak s~utečne uČI,~e:ny. Hospodarsky vyz~vam p~
tentu pro odvětvi průmysloveho podmkam a pro zalova-n.oU' zvlasť hraje
tu hlavní roli. Bude-Ii zjištěn skutečně hospodářský význam p.ate~tu,
má důležtÍ'ý význam i .příslib uži'iku ve smlouvě do budoucnosh predvídaný. Proto jest zá'važným tvrzení žalované strany, že bezcen~o's~
patentu znemožnila využHko~ání jeh0V'v ,ci:dně".a vůbe:: zp.ů~oben;, Jem
by jinak (lícencem.i) ,žalobCI . n;0~1 pn-nesÍ! .u~ltek a ze nSI'~o v~!Oh ~'
obran patentu', zejmena v Clzme, bylo vehke. Neprovedemm. duk~zu
v tomtoohledw došlo ke kusosti řízení. Nelze ovšem souhlaslÍi s Íim,
že smlouva jest již proto bezvadná, že prům)"slové závody a :ejmen~
strana žalovaná všeobecné uzaví-rají podobné smlouvy se z8Jmestna~.cI
o přenechání užiotku z vynálezů. Touto zv)"k!?stí, nem:o~o'll' se v zh?pt!
úmluvy protizákonné. Bylo ,proto pro vadnost mlem zavI'~enou: prevazne
nesprávným právním pojetím procesního sowdu' na,padeny rozsudek zrušiti a věc podle § 496 Č. 2 ~ 3c. ř. s. ~ráUti. p:o~~sní,?u soudu, aby,
vyčkaje pravomoci zrušovacl'housnesem, doplml nzent a znovu rozhodl. V doplňovacím řízení :bude nutno nejprve provésH nu,t.ně důkazy;
jež shany ji'ž nitvrhly nebo teprve nitv'rhn~~. o tom: zda Jde o. n.ovy
vynáJez, zejména ovšem nebude se lze obe:JlÍi bez dukazu, znaleck,eho:
Ukáže~1i se že šlo o nový vyná,lez, bude se soudu procesmmu zabyv,:'tI
dle ho'řejší~h vývodů otázko'w pfim:i\řenosti užitku vz vynálezu, zamceněho smlouvou z ll. dubna 1933 zalobcl. I tu ovsem nebude. lze, rozhodnouti bez slyšení! znalců a hude případně nutno prúvesh l dukazy
další, jež strany jj,ž navrhly.
N e j v yš š í so -ll d nevyhověl rekursu.
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Žalobce dovozuje svuJ nárok především z ustanovení zákona patentového, který zde Jako předpis 'spedálni především přkhází v úvahu,
protože základem nároku je skutečnost, že žalobce učinil vynález. Žalobce domáhá se tedy výhody, kterou zmíněný zákon poskytuje vynálezci v § 5 posl. odstavci, jde-H o vynález učiněný ve stužbě. Mezi
stranami je spor o to, zda je .předpokladem takového nároku, wby šlo
o vynález nový, který by byl způsobilý k tomu, aby mohl býti základem
patentu podle tuzemského zákona. Dlužno se zde vrátiti k předpisu
§ 1 cH. zák., podle něho·ž chráněny jsou tímto zákonem nové vynálezy.
Tedy jenom nové vynálezy, nové ve smyslu tohoto zákona, mohou bf'ti
základem nároků z tohoto zákona dovO'Zovaný·ch, nemohou' jím však
býti takové vynálezy, které se podle tohoto zákona, a to podle § 3 za
nové nepokládají. Procesní soud zďůrazňo'val jenom druhý předpoklad
ochrany vynálezu, aby totiž šlo o vynález, jehož lze použí.vati po živnostensku. UčinH tak nejenom v té s'Ouvi,slo'sti, lze-Ii počí,tati s majetkovou hodnotou vynálezu a jBho zužitkování, tedy s možnosU užitku
j<!k na straně žalované, tak také u žalob-ce, nýbrž také tam, 'kde zkoumal, zda jde vůbec o vynález, který by mohl býti ,předmětem ochrany
podle patentového zákona, ,při čemž předpoklad novosti vynáleZU' pominuL V otázce novosti vynálezu jako předpokladu náJr'Oků podle pa"
tentového zákona stýkají se momenty subjektivní a objektivní; na jedné
straně jsou zde zájmy jednotlivce, vynálezce, na dmhé pak zájmy
obecnosti. Platné právo patentové právě podle ustanovenÍ' §§ 1 a 3 cit.
zákona vychází z tohoto hlediska objekhvního. Patent - a zaji,sté také
jakýkoli nMok jiné povwhy vyplývající ze zákona patentového -- jest
totiž jakousi úplatou nebo odměnou za obohacení, jehož se tím dostává
hospodářsky veškerenstvu·; takovým obohace'l1ímnení, však vynález,
který je novým jenom subjljkti-vné pro vynálezce, nikoli však pro veškerenstvo, objev nebo vynález, který 'se zatím (i bez při,činění druhého
vynálezce) stal již jaksi m<!jetkem oČÍ s'oučástío'hecného hospodMského
podnikání. Tu již o jeho obohacení nelze mluviti. (Viz podobně Isay,
Patentgesetz, 5. vyd. 1931 na str. 62, Kohler, Patentrecht, 1878, str.
34/36). Kéde'koHv tedy pojednává zákon o vynálezkh, má na mysli vynálezy ve smyslu zákona, tedy vyuálezy nové ve smyslu § 3, " nikoli
objevy a vynálezy, které zákon za nové nepokládá. Nesejd'e proto na
tom, že s.e v § 5, posl odstavci - jakož ostatně i, na jiný'ch miste ch mlu·ví prostě o vynálezu a nikoli výslovně o vyná1ezu nov1ém. Podle
toho je však také nerozhodné, zda šlo II žalobce samého subjektivně
o vynález, tedy o objev také pro něho nový, a zda šlo o vynález, který
nebyl znám ani žalobci ani žalované straně. Se zřetelem k obraně žalované strany půjde tedy jenom o to, zda lze vynález žalobcův pokládati
za nový ve smys1u § 3 patentového zákona, a zda tedy jde u žalobce
vůhec o vynález, který hy jako takový mohl býti pro něho zdrojem ně
jakých nároků podIe zákona patentového. Zvláštní ustimovení § 5,

odst. 4 citovaného již zákona pojato bylo do zákona zřejmě také z dů
vodů sociálních, jak k tomu ponkamje žalohce, což však samo o sobě
na'

věci:

nic

nemění.

Také ono samo zase je pobídkou

tvo,řivé činnosti,

a tak nepřímo ta·ké ono má vésti k rozhojnění a obohacení obecného
hospodá'ského života. Pokud se tedy žalobce jako vynálezce dovolává
k ochraně svých zájmů předpisů zákona pa'tentového, smí tak činiti
jenom za předpokladů, za kterých tento zákon takovou ochranu poskytuje, tedy za předpokladu, novosti vynálezu ve smyslu zmíněného
jÍ'ž zákona; teprve kdyby se ukázalo, že v daném případě jeho podmínky nejsou splněny, mohlo by se zkoumati, zda snad sociální důvody
nevyžadují ochrany zájmů žalocových podle všeohecnýchpředpi's.ů pří
slušných, to jest podle § 879 obč. z. o., jehož se žalobce také dovolává.
a zda snad přísluší žalobd néjaký nárok z důvodu kondikce pro ob'Ohaceóí žalované. V tom směru dlužno vš.ak již nyní uvésti, že podle
vlastní'ho vylí'čení žalobcova byly vzájemné poměry mezi spornými
stranami ve příčině žalobcova vynálezu, jeho patentování., zužitkování
a podohně upraveny smloUlvou', její'ž neplatnost však byla žalobcem
dovowvána výlučně z předpisu § 5, odst. 4 patento'vého zákona. žalobce neprá,vem klade mimořádnou váhu na to, že k návrhu obou sporných stran byl na vynález patent v tuzemsku skutečně udělen, a marně
se snaží dovoditi, že by tím bylo již s konečnou platností vÍlbec a jmenovitě také v poměru mezi spornými stranami rozhodnuto o tom, že
jde o vynález sc~opnf patentováni a především t~dy ,taH o vyr;ále~
nový. Tu správne ukazal odvolacl soud k tomu, ze nzenl o udelem
patentu z velké části jest ovl"dáno z"sadou ohlašovací. UdělenÍ' patentu samo o sohě neobsahu!je výroku o' novosti! p'atentu a otázku tuto
s konečnou platností; vůbec neřešÍ'. Vlastník patentu není patentem samým v této příčině nikterak chráněn proti případným námitkám, že
nejde o nový vynález a že tedy udělený patent má pozbýti účinku' vůbec
(§ 67 pat. zák.), či že nemá účinku vůči tomu žalovanému' J,:,dnotllvcl,
proti němuž žalobce jako majitel patentu svá práva uplatňUje (§§ 95
a násk ,pat. zákona·). V 'souzeném případě je p.ředevší!~ na žalovan~
straně, aby dokázala, že jde u žalobce o vynález, ktery s'e za takovy
ve smyslu zákona nep'Okládá, který se totiož nepovažuje za nový podle
§ 3 ,pat. zákona, k ,čemuž se žalovaná za sporu: skutečně n~bídla. Jde
tu O' hmotněprávní, ,předpoklwd žalobcova nároku., který by Jinak mUSil
tvrdi,ti a prokázati žalobce sám, t'Otiž, že jde skutečně? vynález .n~vý
ve smyslu patentového zákona; žalob-CI pwk n<!bude n~kterak bran~e~o
v tom, ilJby v dalším řízení v tomto směru neuvedl vse, co po~a:ZlIJe
k opodstatnění svého nároku co do toholo pře~P?kl~.du"za po.treb,ne.
Pokud jde o dal'ší důvod zmšení, to jest o zkoumam pnmereno'sŤ1 onech
výhod, jichž se žalobci dostalo smlouvou jakoUlhtků ve smyslu § 5,
odst. 4 pat. zákona, a případně o projednání a zji!štění přiměřeného
užitku ve smyslu tohoto mí-sta zákona, lze poukázati k důvodům uvedeným v nilipadeném usnesení.
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Vládní nařízení č. 280/1938 Sb. z. a n. má zpětnou působnost.
. výtku, že odvolací soud nebyl řádně obsazen (§ 28, odst. 1 č. 2
zak. c. 131/1931 Sb. z. a n.), jest posuzovati podle § 16 tohoto zákona
ve znění uved. vL nař., třebas rozsudky prvěho i odvolacího soudu byly
vyneseny a dovolání podáno přede dnem jeho právní účinnosti.
Pokud bylo učiněno zadost předpisu § 16 v novém zněnl.
(Rozh. ze dne 2.

záříl

1939, Rv I 2225/38.)

V dovo'lání z rozsudku odvolacího soudu ve věcech pracovních uplatmimo jiné též dovolací diůvod § 5'03Čí's. 1 c. ř. s.
spatřujíc vytýkanoll zmatečnost v tom, že odvolací soud nebyl řádně
obsazen, poněvadž nebyli vsoU'zené věci přibráni za členy odvolacího
senátU' přIsedíci téhož neb aspoň podobného povolání jako s:porné
•
strany.
Ne j vy Š š í s o II d zmšil ske roisudek odvolacího soudu U'loži'v
odvolacímu souclu, nové jednání a rozhodnutí, neshledal však vytýkanou
zmatečnost za opodstatněnou' a v otázce, o niž jde, uvedl v

obor potravinMský, a že přfsedící E. byl přibrácn proto, že nebylo mo·žno
povolati včas jiného pří'sedícího za zaměstnavatele. Poněvadž žalobkyně
je soukromou úředni,cí, jež byla zaměsln<ina v kanceláři obchodu s potravinami a textiliemi, bylo vyhověno předpisu § 16, odst. 2 zák. č. 131/
193i Sv. z. a n. ve zněni, vlád. nař. Č. 280/1938 Sb. z. a n., když ze
skupiny zaměstnavatelů byl pIihrán za pří,sedící Jaroslav E., neboť nebylo mo~no přibrati. pIís~dícího stejného nebo podobného povolání,
nebo stejného o'boru Jako JSou strany, a přísedící tento jest ustanoven
pro obory ostatní, tedy i pro obor, jejž -jest pokládati za obor podobný
oboru strany. Přísedící H. pak náležÍ' nejen stejnému oboru j~ko jsou
strany, nýhrž i stejnému povoI<iní.

ňovala žalotkyně

čís.

Třebas nebyl služebni a diSCiplinární řád pro úředníky spořitelen
schválen ministerstvem vnitra, může vůči zaměstnanci spořitelny platiti.
stal-li se součásti obsahu jeho služební smlouvy; strany však mohou
v služební smlouvě ujednati, že platnost disciplinárniho řádu jest odložena až do doby jeho schváleni ministerstvem vnitra.

důvodech:

Podle § 28, odst. 1, Č. 2 zákonač. 131/1931 Sb. z. a n. je zmateč
nnstí, nebyl-li soU'd řádně obsazen. Může tedy býti okolnost žalobcem
vytýkaná zmatečnosU jen tehdy, byly"1i jí porušeny předpisy o obsazení pracovních soudů. Ziukon Č. 131/1931 Sb. z. a n. Ufočuie ohsazení
soudu v §§ 16 a 3-2. Předpisy ty,to byly novelisová,ny vláclnim nařízením
Č. 28'0/1938 Sb. z. a n. Jsou to předpisy pr<iva formálního, dotčené
n?vele pří'S'lu~í proto zpětná působnost (Sb. n. s. Č. 2163 a 2240), ajest
vytku zmatecnosŤl posuzovati podle § 16 dotč. zák. v novelisovaném
zneni. Nepřichází v úvahu rozhodnutí nejvyššího soudn" Č. 16458 Sb.
n. s. Podle § 16, odst. 2 zák.č .. 131/1931 Sb. z. a n. ve znení vl;ícd. nař.
Č. 280/1938 Sb. z a n., jenž platí podle § 32 tohoto zákona i pro obsazení odvolacího soudu ve sporech pracovních o' hodnotu vyššÍ' než
300 K, povol<ivaji' se pří,sedkí k zasedání tak, alby náleželi témuž, a
~em-h to možno, aspoň k podobnému, povolání jako jsou strany; není-li
Jich, povolává p,ředseda k za-sedání přísedíd, kteří náležejí témuž neb',
alespoň podobnému oboru, jako 'isou strany. 1 toto novelisované znení
§16 dok zák. jest povahy velíCÍ! a zakládá proto porušení tohato před
p'su zmatek podle § 28, odst. 1 Č. 2 dotč. zák. Konaným šetřením bylo
zjištěno, že při ústním odvolacím jednwní' dne 13. dubna 1938, u' něhož
bylo pro změnll v .obsazení senátu j.edn,<ino mo'vu, byli, čJ.eny odvolaCího. s~nátu za"skupi,nu zaměstnavatelů Jaroslav E., který je majitelem
realItm kancelare a ustanoven pro »obory ostatní«, za skupinu zaměst
nanců František H., který je soukromým úředníkem a ustanoven pro

17363.

(Rozh. ze dne 2. zMí 1939, Rv I 449/39.) .
Srovn. rozh. Sb. n. s.

ČíIS.

15743.

žalobce, ač byl již definitivním zaměstnancem žalované spořitelnv,
byl propuštěn s o~.amžito'li pl~tností bez jalkýchkoliv nároku na výsl!llžIié
nebo odbytné, amz bylo s lllm provedeno di'sdplinární řízení. Domáhá
se prot~ výroku, že jeho služební poměr se žalovanou stranou, upravený
'sluzebm smlouvou ze dne 24. ledna 1928, trvá a, že usnesenÍ' žalované
spořitelny, jímž tento poměr byl zrušen, jest neplatné. Niž š í s o u d y
uznaly podležalohy, '0 d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Pod],e
dekretu ze dne 2. srpna 1928 stal se služební a di,scí,plinární řád schvá_
lený ve schůzi výborw žalované strany, konané dne 19. ,červ~a 1928
součástí služební smlouvy mezi žalobcem a žalovanou spontelnoU'. PodI~
§ 43 tohoto služebního a disciplin<irního řádu .může' spořitelna zrušiti
služební poměr bez clodržení výpovědní lhůty u zaměstnanců definitivních podle ustanoveni disciplinárního' nebo pensijního řádu. Nenl
Sp?fU o tom, že žalobce jest defini,tivním zaměstnancem žalované strany
a ze hyl propustěn s okamžitou platností lbez jakýchkoliv nároků na
o~bftn.é
?e! ja~ýchkoHv nároků na výslužné, aniž bylo provedeno
dlsclphnarm fIzelll. Podle §§ 4 a 6 discipliná'fi1ího řádu lze vysloviti
prop'u~těn.í s o~am~itouo platností' bez jakýchkoliv nároků na odbytné
~. bez. Ja~ychkohv ~aroku na vý~l~žnéjen. na z~kladě řádně provedeného
fIzem dlsclplmarmho. Usnesem zal ovane spon-telny ze dne 21. ledna
1937, kterým byl slU'žební poměr žalobcův zrušen, odporuje proto slu-
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žební smlouvě, a soud prvé stolice právem proto vyhověl žalobě určo
vací. žalovaná strana ovšem namítala, že služebni a disdpHnární řád,
na nějž se žalobce odvolává, není dosud schválen ministerstvem vnitra,
a popIrala proto platnost tohoto řádu, ale spořitelna disciplinární řád
ve schůzi výboru žalované strany konané dne 19. června 1928 schválila
a sama vyslovila v dekretu z 2. snpna 1928, že tento disciplinární řád
jestsowčástí služe-bní smlouvy žalobcovy. }e proto přisv.ědči"i právnímu
názoru prvního soudu, že schválení disciplinárního řádu ministerstvem
jest akt povahy správní a nemŮ!že býti rozhodný pro právní poměr
spo.řitelny a jejích zaměstnanců, n.ýbrž pOllze pro poměr mezi spo'řitel
nou a mini'sterstvem (Sb. n. s. Čí's. 15743).
Ne j vy Š š í s o u d ulo·žil odvolacímu sou·du nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Ze srovnání § 4 e) a § 10 disciplinárního řádu pro zaměstnance
žalované plyne, že slova »PfQPuštěni bez nároku na výslužné vyšší než
zákonné" v § 4 e) znamenají totéž, co slova »propuštění ze sluvby bez
nároku na výslužné ... Potrestání toto' nedotýká se ovšem nMoku ze
zákonného pojištění,. v § 10. V sou.zené věci bylo nesporným mezi stranami, že slwžební' a di'scipHnární řád nebyl až do žalobcova propuštění
schválen ministerstvem vnitra. PonĚvadž nejde o poměr mezi spořite!.
nou a státní správou, nýbrž o poměr mezi spoři,teln.ou a žalobcem, nezáleželo by na tom, zda služební, a cltsdplinární řád byl podle § 34
zák ,č. 302/1920 Sb. z. a n. schválen ministerstvem vnitra. Nejvyšší
soud dolíčil ji>' v rozhodnutí- Č. 15743 Sb. n. -S., že z ustanovení § 34
cit. zák neplyne, že služební a disdplinární, ř<id pro úředniky spořitelen,
neschválený ministerstvem vnUra, neplatí vů6 zaměstnanci spořitelny,
stal-Ii se součástí obsahu jeho služební smlouvy. Soud odvolwcí také
poukázal v napadeném mzsudkUi k tomuto rozhodnuti nejvyššího soudu
a zá!roveň usoudí! z dekretu z 2. srpna 1928; že tento služební a disciplinární' řád se stal součástí slu·žební smlou'vy pro strany závazné. Učinil
tak předča'sně. Především nevylučuje obswlr rozhodnutí nejvyš'šího soudu
ve Sb. n. s. dv. č. 15743 nikterak, že strany moha-u u~ednati služehní
smlouvu, podle ní'ž jest platnost discipHnárního řádu' odlo·žena až do
doby schválení disciplinárního řádu ministerstvem vnitra. Dále přehlédl
odvolaCÍ soud, že pravost a správnost dekretu práv,ě uvedeného hyl a
popřena, twkže nemohl hez dalšiho jehO' obsah učiniti základnou právního posouzení, věd. Konečně je'ště nedbal rozdílů ·V přednesUi stran
o tom, zda ustanoveni § 41 disc. řádu se stalo součástí' služební smlouvy
mezi žalobcem a žalO'vanou spořitelnoU' sjednwné. Žalovaná spořitelna
totiž popřela, že di,scipliná!rní řád se stal součástí smlouvy služebni se
žalobcem sjednané, a bylo proto na odvoladm soudě, aby podle před
nesu stran, který mohl po připadě i doplniti, zjistil s'kutkové okolnosti,
z kterých by se dalo usuzovati buďto na správnost tvrzení· žalobcova,
že disciplinám i řád pro něho pla.!i'] a že ustanovení § 41 nebylo ujed-
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. o mezi stranami J'ako okolnost odkládající jeho platnost až do dne,
"
.. t t
nan
kdy bude žalované,spoři>telně dO,ru:čen sc~valov.acl vyn~s mmls ~rs. v~
vnitra, nebO' na spravnost tvrzem zalovane. spontelny, ze d,.sc:p!I-llarm
• 'd pro žalobce neplatil a pokud by plahl, ze bylo Jeho současl! I ustaraovení § 41, které jeho '
,
.
platnost
odkladalo
az do do b
yv·
nem vyzn~ Č'
ene.
~e tak odvolací soud neučinil, vytýká žalovaná dovolatelka pravem.
Jest proto řízení kusé .(§ 35, odst. 2 zák. Č. 13,1/193,1 Sb. z. a n.) ': bylo
napádený rozsudek již z tohoto důvodu ZruŠItI (§. 5,03 č. 2, ~ c'. r. s):
ani,ž se bylo třeba obír~ti dalším; vývody. odv?la~1. V novem. Jedn~m
bude na odvolacím soude, aby provedl potrebne dukazy a ':člm: z m.ch
kutková zjištěni o tom zda a v jakém rozsahu se stal sluzebm a dl s~iplinární řád součástí: služební smlouvy ža~obc~vy.~ojd~-l!~o~!e
těchto zji'štění odvolací soud k závěru, že sluzebm a dl~clphnarlll :ad
se nestal součástí slU!ž"bni smlouvy žalobcovy, nebo se sice. stal, v~vsa~
celý i' s ustanovením § 41 disciplinárního ř<idu,. v kte;.émzto pn,pad~
by rovněž nenabyl účínnosti, poněvadž pod:~e ~"tovaneho' ,ustan?·vem
jeho platnost a účinnost byla vázána na domcť?". s~h}alovaclho vyn?su
ministerstva vnitra, k čemuž však až do propustem z~lo:bcova ned?slo,
bude na odvolacím soudě, wby se zabýval dále odvolamm a Je v)'ndIl.
čis.

17364.

Nelze povoliti přeměnu rozvodu mamelstvi od stolu a lože \' jeho
rozluku (§ 17 rozl. zák.), bylo·U ma,!,ž,;lstvi rozve~en? ~ro, hluboky
rozvrat, na němž byl manž'el, navrhuJtct rozluku, prevazne vmen.
(Rozh. ze dne 5. září 1939, R I 542/39.)
Pravoplatným rozsLldkem krajs'kého ~O'udu; v J.. byl~ ~ n~vr,hu žalované manželky uznáno, že se její manzelstvl se zaluJl'c~m JeJlm ~a~
želem rozvádí výhradně z viny žalujídho manžela, kte!y Je: ne-II vyhradně, aspoň převážné vinen hlubokýl." roz~rat,e~ m~nzelskl."m a ~"mo
to· opětným zlým nakládáním a na cŤl tlbhzovamm zal ovane manze:ce
podle § 109 obč. zák (§ 13,. e) rozl; z.~k). Ni ž.š í s o u d y vyhov,ely
na to žádosti žalUijídho manze1a, opl,raJ"cl se O' predpl.s §, 17 ro~l. zak.:
a prohlasily jeho' manželství se žalovwnou za roz:ouce~e z vyhradne
jeho viny, rek u r sní s o ud z tě·oh~o d úvod u: p!avo na rozlu~u
podle § 17 zák nelze odepříti vinnému manž.elu ~roto, ze v rozvo?ov.em
rozsudku byl u~nán vinníkem. Rozhodným Jest Jen, zda se n::~nz~lova
žádost nepří'čí dobrým mravům (rozh. č. 9991 Sb. n. s.). V nze~L nevyšlo najevo nic, co by sv·ědči,lo o tom, že by návrh na pov~lem roz~
luky odporoval dobrým mravům. Neplní-Ii navrhovatel svou alI.mentačm
povi>llllos,t vůči manželce a dí,tětí, nemění se na tomto stw~u I~ovol~nou
rozlukou nic neboť nevinná manželka má podle § 1266 obc. zwk. narok,
aby jí byla Škoda, již utrpěla rozlukou, nahrazena placení~ výživného.
N e j v y Š š í' s o u d žádost zw povolení rozluky zamltl.
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N e j v y Š š i s o u d uložíl rekursnímu soudu věcné rozhodnutí o rekursu Boženy Č.
D ů vod y:

Důvody:
Uplatňovaný důvod nezákonností je opodstatněn. Podle doslovu § 17
rozl. zák může ske každý manžel v nesporné cestě žádati za rozluku
~a podminek v tomto zákonném místě uvedených, čímž však míněna
Jest jen jeho legitimace k takové ž"dosti. Zále'ží však vždy na okoln'Ostech připadli, zda věcně lze žádosti vyh'Ověti. V daném případě bylo
manželstvi rozvedeno především pm hluboký rozvrat manželský, na
němž byl žadatel převážně vinen. Zde by tedy nebylo bývalo lze po
rozumu poslední' věty § 13 h) rozl. zák vysloviti r'Ozluku manželství
k jeho žalobě. Podle názoru dovolacího soudu nelze ji však povolMí ani
podle § 17 téhož zák. v nesporném řízení k jeho žádosti. Pří610 by se
skutečně jasnému a nepochybnému smyslu zákona rozlukového vyplývajícímU' z doslovu zmíněného § 14 dt. z"k. (čl. V Č. 1 záJk. ze dne
11. prosince 1934 čís. 251 Sb. z. a n.), kdyby hlubOkým rozvratem výhradně nebo převážně vinný manžel mohl cestou' žádosti za rozluku
docíUti toho,w by mu mus,Ho býti cestou řádné žaloby odepřeno (srov.
Sb. n. s. Č. 5687, 15310). Tu, nejde po.'názo,ru' dovolacího soudu jenom
o právní posouzení, nýbrž přímo o nezákonnost. Za těchto oko,loosti
nepadá na vá;hu ani to, že vedle rozvratu bylo uznáno za další důvod
rozvodu jednáni žadatelovo ve smyslu § 13 e) rozl. zákona. Nehledí'c
k tomul, že z okolností zjištěných v rozvodovém sporu nevychází, že
by tímto rozvodovým, pokud se týče rozlukovým důvodem byla nějak
vinna nebo aspoň spoluvinna také odpůrkyn'ě, nebylo by důsledné a
bylo hy rovněž v rozporu se zákonem, kdyby byla mmána za nepřípust
nou podle zákona tam, kde by důvodem byl jenom hluboký rozvrat způ
sobený žadatelem, kdyby však měl'a býti :připuštěna v takovém případě,
kde 'k hlubokému rozvratu zpŮ'sobenému převážně žadatelem druží se
ještě některý další důvod rozlukový žadateli za vinu připočtený, kde
tedy jeho vina je ještě větší.

čís.
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Rodiče se ,mohQU domáhati vydáni nezleti1ého
ném i proti třetím osobáimi.

(Rozh. ze dne 7.

září

dltěte

v

řízení

nespor-

1939, R I 337/39.)

Rodiče nezl. Bo'ženy M. Vojtěch a Anna M. se domáhají vydání
svéhO' manželskéhO' clí,těte na Boženě Č., jíž je svěřili do výchovy a jež
je oc\pírárodičům vyda H. P r v n í s o' u d vyhověl návrhu, rek u r s n i
s o u' d zrušil ono usnesení, jako zmatečné podle § 41 lit. d) nesp. říz.
a odmítl návrh, poněvadž dítě zadržované rodi'čům osobou třetí lze požadovati zpět pouze sporem.

Názor rekursního soudu není správný. V § 145 obč. zák. jest lIstanoveno, že rodi,če jsou oprávněni vyhledati pohřešované dítě; uniklé
nazpět žádati a uprchlé přivésti zpět s vrchnostenskou pomo~l. že by
se to musilo státi pořadem sporn50m, nelze z toho, Ulsuzova'ÍI, naopak
z doslovu' a ze zařaděni' tohoto ustanoveni, ja'ko'ž i z toho, že jde o po.měr rodičů k manželskému dítěti a jeho úpravu, jest spí'še usuzov.ah,
že citované ustanovení má zřejmě na mysli, řízení nespo!né. V3 d yť !e~t
to jistá obdoba s ustanovením § 142 obc. zak., kde se ~?S'le?ne uznava.
že věc jest vyřídi1ti v řízení nesporném. Nebylo tedy nzem a rozhod~
nutí prvního soudu zmatečné podle § 41 Ht. d) nesp. říz. ~ byl r:,ku:sm
soud povinen přezkoumati usnesení, prvního soU'du po' strance vecne.
čis~
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Předpis § 330 ex. ř. nebráni právnlmu zástupci, aby nevedl ex~~c!
k vydobytí útrat j-ež byly přisouzeny výD1Jěnkáři v jebo sporo o zadrzele
dávky výměnkMSké a spolu s vymoženými vý!měnkářskými dávkami zajištěny na nemovitosti zatížené výměnkem.
(Rozh. ze dne 7. zMí 1939, Rv I 2804/38.)
žalujíd pozůstalo,st ,po Dr. Rudo.Jfu R. přednesla, že zůst~~itel
Dr. Rudol! R. zastupoval manžele Franti~k<l a Ann~
~ ~. ~)eJ!ch
s,porech proti manželům Stanislavu" a Mam' V. o pInem o vymenkars.kych
dávek. Vydobyté dávky s úroky a utrataml sporu ~dal, mstavltel z.aJlst:~l
na polovině nemovitosti patří'ci Man! V.. ~o~ vydr,az,:m ne~o~l,tostJ. S,IOZlI
vydražitel Franti-šek M. tyto kmhovne zaJlstene vymenkove davky s utratami v částce ........ K do soudníhO deposita okresního soudu v ~.
Na tyto částky uplatňují žalované JuHe a Mari~. H.své~ nár'Oky,. ponevadž prý jim výměnkáři frantÍišek. a Anna V; (JIch rodlce) tuto pohledávku postoupiH na vyrovnání JeJ1ch pohledavek. T?'u:ut? postu,?u od~
,poruje žalujíd strana namítajíc jeho 'bezúčmnost ~U~I nI, pr?toze pry
žalované věděly o úplné nemajetnosti postupitelů, Jezto krome po:sto:u ..
pené pohledávky po,stupitelé nemají jiného jmění a exekuce prah ,nInl
vedené jsou bezvýsledné, twkže lze očekávati, ž~ útratová P?hledavka
žalující, rozsudkem ji přisouzená, neb~de li's'Po~oJen~. Doma~a se pr?t~
strana žalujíd výroku, že žalované JulIe a Mane H. JSou povl,~ny trpet,~
ahy žalující pozůstalost Dr. Rudolfa R. uspokojila SVO? pohleda,:"ku pro::
frantÍ>šku a Anně V., výměnkářům v H., ze souclmho deposl!a, totIz
z peněz, složených u okresního souelu. v ~. vyd~ažitelelll \r~ntIskem M~
jako dávky výměnkové s útratamI spoJenyml s JIch vymahamm a na vv

y.
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dražené nemovitosti váznnvškh, Proti žalobě namítli žalovaní mim.o "1 ~
žesloz'e"
'h" I" "'d'
pne,
.
~e pen!~e, z niC .z ~a UjlCI ~a a uspokojení, jsou výměnkářskými
~av~~~", na nez nelze veslI exekUCI hledíc k předpisu § 330 ex. ř., takže
zalujlcl' st,rana nemohla býti ani po'škozena, jak to ús'pěšná odpůrč' , _
'd,po,kl'~.d a.
' N""
I za
lob a pr~
I z s I' S o U d Y uznaly podle žaloby.
Ne j v y s S I S o u d nevyhověl dovolánÍ' a v otázce o niž j'de
~illv
'
,
důvodech:

. , V to~~o, seor~) de .pod~e zji'štění ni,žšÍlCh soudů o útraty ze sporů,
Jez vedlI vymenkan FrantIsek a Anna V., zastoupeni právně Dr. Rl!dolf<;m ~., adv~~átem .v.. P., proti Stanislavu a Marii V., majitelům nem~vI'~OStI, na nlz byl JeJIch výměnek .knihovně zajištěn, .pro .p.lnění zad~~elY,ch.dá~ek v~n:ěrrk~řských; ~traty, byI1),ak s vydobytými výměn
kar~kym~. ~avka'.':', I s uroky kmhovne Zajlisteny na polovině nemovitos~. pafncI M.?'!", V.; ..v{'sourzené útraty, pokud jde o výši 9.373 K 05 h
s pnsl., pro nez zalu]lcl strana vznesla odpůrcí' žalobo.u odpor, nebylv
Dr. Ru~?lfu' R. zap!aceny a výměnkáJři postoupili svým žalovaným dě~
te Ol' JUl"", H. ~ Mani H. také ony útratové nároky, z nkhž měN uspokOJl'Íl~veho ]!,;e~?vaného zástupce. Účelem ustanovení § 330 ex. ř.
jest ovsem chramtI výměnkáře v jeho výžívě a proto právě zákon z ve..
dení· exekuce vyloučil výměnky v hodnotě menši než 4.000 K ročně. Než
odporov~lo by tomu1to: úče!u. zá!konného~st~novení § 3,30 ex. ř., kdyby
z .veden} ex.':k~c~ mel. byh ~~Ioučen I namk na prisouzené útraty
k~.'~o~n~ zajlstene ~ to JmenoVlte na úkor pr<ÍJvního zástupce, jenž svým
pnčI;n<;mm ,vJ:;mohl Jak zadrželé dávky tak i onen útratový nárok sám,
ktery je prave ekVIvalentem tohoto přísudku útrato'vého, a jemuž útraty
zapla.cenY,nebyly., V. tako·vém připadě, V pOmě'HF právního zástupce a
klI~nt~, p~,.souze.ne ut~aty ve skutečnosti anÍ' nepatřJ, výměnkáři, nýbrž
prav?,mu Jeho zastupcI a nelze uznati za spravedlivé, jestliže výměrukář
pOmllITa zcela svého právního zástupce o útratovém přísudku či o vy~
dobytých út;atách na jeho úkor disponuje. Není tedy v rozporu ani
s .~'sta·~ov?m~ § ~30 ex. ř., jestliže se právnímUI zástupci v takovém
pnpade pmna pravo exekuce k vydobytí jeho útratových nároků a to
z~lá~tě ~}' ~ohl,edávky z důvo~~ přisouzených útrat sPo.rů a zadrželé
vym~nka.fSke, dayky anebo na c,"stky k zajištění těchto útratových po~l~davek slozene, když ony samy převyšují nároky právního zást~pce,
tez by~y úkl~dem t?ho.to. odlP?rč~ho sporu. Námitka žalovaných, že by
zalo~Cl ?:byh, mohlI. vesÍ! s uspec~em exeku'ci a že po.stoupením nemohh byh poskozem, tedy neobstoJí..
čls,

17367.

K výkladu § 18 (2) přidavkového zákona č. 75/35 Sb. z. a n .
Neob~.uje-l! PO'v~len! m~i,,!erstva O'~chodu udělené podniku' podle
§ 18 (2) pnd. zák. k likvlllaCt přidavkového' zařízeni vté přlčině žádné

O'bmezen~ neodporuje PO'jmu likvidace podle řečenéhO' zákO'nného ustanO'vení zvýší-li pOOttik, jemuž se dostalo ip'Ovolení k likvidaci přldav
kovéh~ zařízení, přechodně hodnotu kuponů ke kUip'Ovanému zbožl při
dávaných, jestliže tak podnik již dřlve člnu a jestliže takO'vé zařizenf
je obvyklé a hospodářské situaci ip'Odnlku přiměřené.

(Rozh. ze dne 7.

září

1039, Rv I 3186/38.)

Ministerstvo obchodu povolilo žalované straně na její, žádost lhůtu
do 19. července 1940 k likvidad jejího přídavkového systému pod podmínkou, že bude šetřiti ustanovení· § 6 odst. 2-4 příd. zákona. Žalující strana tvrdí, že žalovaná překročuje meze povolené jí likvidace,
neboť pod pojmem likvidace lze rozuměti jen právo prováděti do určité
stanovené lhůty přídavkový systém v tom rozsahu, jak byl provozován
v podniku v době žádosti k mini'sterstvu obchodu. Žalovaná prováděla
svůj přídavkový systém v době podání žádosti k ministers'Ívu obchodu
tak, že při koupi lIfčitéhO' zbo.ži přidávala kupony majleí mčitou hode
notu a to po 100 jednotkách majídch hodnotu· 1.50 Kč. V době povolené jí' k likvidaci tohoto zařízení vydala však letáky, ve kterých oznamuje, že zvyšuje hodnotu všech ku,ponů o. 50%, takže 100 jednotek
oclpO'vídá hodnotě 2.25 Kč. Toto zvýšení bylo jen přechodným, neboť
žalovaná je činila závislým na tom, že sběratelé lmponů jí tyto zašlou
do 15. prosince 19.37. Není však vyloučeno, že akel tuto búde opakova.ti
i při jiný.ch přlležitostech. V letáku tom označovala náhradní z'boží sloVem dárek, což je podle § 9 příd'avkového zá!kona nepřípustné. žalující
strana navrhla prolo, aby žalovaná firma byl,a uznána povinnou zdržeti
se v hospodářském styku ve spojitosti ·s prodejem svého zb>oží, zejména
kovového ~boží, zvlá.ště knoflíků, ohlašov,;ní, nabízení nebo· poskytování věcí a předmětů, které nejisou ,předmětem řádného ohchodov,;ní a
podnikání' žalované strany, při souča"ném vyúčtování 10.0. kuponových
jednotek za vyšší částku než 1.50 Kč. Niž š í s o u d y zamítly žalobu.
N e j v y Š 'Š í s o u d nevyhov.ěl dovolání.
D ů vod y:
Jde jen o to, zda žalovaná, jíž byla povolena lhůta k likvidaci jejího
podle § 18 ods!. 2 přídavkového zákona, směla
v této lhůtě, a to - jwk dovolatelka sama připOUiŠtí - přechodně zvýšiti Cenu kuponů o 50%, aniž by bylo lze proti ní zakročiti podle § 16
zákona. Dovolatelka má za to, že žalovaná tím vybočila z rámce povolené jí likvidace, takže jeji jednání jest po'stiženo zákazy přídavkového
zákona. Poukazuje při tom na gramatický a logický výzmlm pojmu likvidace, na předpisy o analogii a § 6 obč. zák., na rozdíl v doslovu
prvého a druhého odstavce § 18 zákona a na výjimečnost tDhoto před
pisu opodstatňujíd jeho restriktivní výklad. S dovolatelkou nelze však
souhlasiti. Zákon s,;m ani pojem likvidace ani způsob, jak se tato má
pří>da'vkového zařízení
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provésti, nevyložil. Uvážiti jest, že přectpi,s § 18 zákona jest ,předpisem
přechodným, jimž v obou v něm uvedených případech byly odsunuty
účinky zákona na určitou dobu. Rozdíl jest jen v tom, že podle § 18
první' odstavec nastává odsunutí účinnosti zákona na dobu nejvýše šesti
měsků již ze zákona samého, kdežto podle druhého odstavce na dobu,
kterou povolilo ministerstvo obchodu k likvidaci přídavkového zařízení
u podniku, byla-U podniku lhůta k odstranění zavedeného u ného zří
zeného u,rčitého zařízení přídavkového ministerstvem obchodu povo'lem. V tomto případě zákon, přihlížeje k přj'padné možnosti poškození
podniků odstraněním u nich zavedeného určitého přídavkového zařízeni,
se rozhodl, že hude zatím ve prospěch oněch podniků toto zařízení
u nich ještě po další dobu trpěti, <tč jinak zařízení to odporuje přídav
ko'vému, zákonu a ač by je jinak bylo možno posti,hnouti- podle předpisu
§ 16 zákona. Povolení likvid<lce může ministerstvo vázati na určHé podmínky pohybující se v intencích přidavkového zákona, j<tk se také stalo
v souzeném případě, kde žalovaná hyl a vázána na zachování postupu
předepsaného § 6 odst. 2 až 4 z<Í'kona. Jakým způsohem však má dojíti
u podniků k likvidaci přídavkového zař1zení v dané jim lhů,tě, ponechal
zákon podnikům samotným. Vodíltkem, proč tak učinil, byl účel sledovi>ný § 18 odst. 2 zákona, totiž ochrana podniků před případnou újmou.
Tento účel předpokládal, že povolenému taJkto přídavko'vému systému
hude i nadál'e zachována jakási pružno'st. Proto bylo umožněno, aby
pro u-rčité případy podle daných okolností 'opatřením pří,slušného správního úřadu byla účinnost zákona odsunu'ta na další dobu přiměřenou
pot'řebám toho kterého případu. Právě z této okolnosti v)Oplývá, že nelze
slovu li'kvida'ce v § 18 odst. 2 užHému rozuměti jinak, než že podnik
musí, nebylo-I'; mli' v té příčině ulo,ženo zvláštní ohmezení, do uplynutí
lhůty mu k tomu ,povolené s přídavkovým systémem u něho zavedeným
skoncovaÍÍ' tak, že po uplynutí. oné lhůty pozbude svého výjimečného
postaveni. V tom smyslu se vyslovil zcela zřetelně vládní návrh k pří
davkovému zákonu a z dů'vodové zprávy k § 18 odst. 2 zákona jest
zřejmé, že V té příčině zákonodárce přes odhšnou formulaci vládního
návrhu nebyl jiného miněni, než vládní návrh sám. Pojmu likvidace by
také neodporovalo samo o sobě obvyklé, hospodářské situaci přiměřené
zvýšení cen kuponu a ne].ze v té pří,čině souhlasiti s opačným názorem
dovolání. Tak tomu jest v souzeném případě, když podle zjištění žalovaná již ÓlfÍive přidávala během času vícekráte t. zv. poukázky na mimořádný podíl ze zisku, kterými· se zvyšovala hodnota kuponů. Že by toto
zvýšení bylo v souzeném případě nějaké neobvyklé, dovolatelka ani·netvrdIla. Povolení mini'sterstva obchodu, je·ž v tom směru neobsahuje
žádného obmezení, jest proto vztahovati 'i' na případ dovolatelkou žalované straně vytýkaný. Povolení to jest pro soudy závazné a žalovaná
nemůže proto z přidny pozastaveného jednání býti postižena předpisy
přídavkového zákona.

N' k na náhradu útrat sporu mezi odesila~elem a aru:e~tem zá. aro ěm odesilatel pro ztrátu zásilky zavrněnou spediteren: podsI1ky, v ? v;zl v, stvím nároku na náhradu za ztrátu zbožl podle cl. 386
lehl, nenl ~n~ u:e~e lhůtě podle čl 386 obch. zák". nýbrž ve lhůtě podle
a nepromIcUJe
•
§ 1489 ohč. zák.
v

(Rozh. ze dne 7. září 1939, R II 295/38.)
s' oru kter' vedla žalobkyně s kupitele;n zas].aného, mu zJjo~i
Ve PH 'o'ml'tlYj,ento zVe zboží nedostal. V dusledku tohOo zalobkyne,
Vilémem . noC' '
,
dl hl
b Ikd v bto n'ámitka se li'kázala opodstatněnou, vevSp?.rll po , ť' • a a . 'Yk"
y~
ovinnoU' nésti náklady řízení. Tvrdlc, ze zal?vana fl:~a Ja o
uzn~~~elka řevzaté zbožl nevydala řádně adresátu zasIlky VI,lemu H.:,
zaSIl v
p. v' ,hě domáhá se nyní, žal'Obkyně na zasllatelske
nybrz neopravnene oso,
'
.
dIa s Vi
f
'ná!hrady za ztracené zboží a náhor<ldy útrat sporu, Jeť ve , ' .Irme H P ti valabě namítla žalovaná firma promlčení, zalobmho nalémem . 1'0' Z
.
d' v l b ' tl O d v okU' odle čl 386 obch. zák P r v Ý s O' Ul ,za O' u zam~ .
,
~a .. Ps o u d ~!ožil prvému soudu nO'vé jednání a rozhodnuh a, v ?~az,ce,
a ~! 'd
edl v d ů vod ech' Nárok na náhradu útrat bezuspesneho
o nIZ I ,e, uv
','
, b" 'b Ž škodo li' způs oru není nárokem na náhradu zaztracene 7! .oZl, ny r
'"
s~benou prý porušením smluvní po,vi'nnosti žalova?ou, ~aned~amm pece
řádného zasilatele (čl. 380 olbch. zák). Tento naro~ ]est,narokem s~=
ostatným jenž není, již příslušenstvrm samosta.Jneho nar?ku na na
~radu za ztracené zboží,. Nejde tedy v této příčině o ddÚVI~? skf~~' uv:y:
čl 380 obch. zák a nepodléhá tedy tento a ~I ,up a nov~
.
d eny v .
b h 'k
'brž obyčelnemu 31etemu
árok promlčení ve lhůtě čl. 386 o' c . za ., ny.
,',',
"
n mlčení odle § 1489 obč. Úkona.Vzhledem k ??C?yl?NnU s~e~u
~,:~\'ní'il1u s~anovi'Sku nezaJbýval soe p~ocesní s~ud dalsrmr na~tkamlo~~=
lované ze,'ména také námitkou, že I tento narak Jesvt p:om en, p , .
vdaž ~ ], ,~ula také 31etá lhůta promlčecí ~ 1489 ?bc. zak. a ost~lmm~
věcný~'~ámitkami nároku toh'O se týka]Icrml, takze v odpor vzaty roz
sudek bylo nutno zrušHÍ.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
',V

'oV

D ú vod y:
Nelze řisvědčiti stěžovatelce, že uplatňovaný nárok na n~hrad'll'
,
čPt 67357 K 38 h jest příslušenstvím nároku na nahradu
utrat v as ce
.
'k
'
t 'est také jen uplatza ztrátu zboží podle čl. 386 obch. za' . a ze pro O] h . t tO,' býti
něním tohoto nároku. Nárok na náhradu proc,eslllcv u ra muze , v
který b, ylPredmete'il1 spo~u, Vv nelollb'z
tOtl'Z' příslušenstvím ]'entoho nár,oku,
§ 54 d t 2 . n.). V pomem za .ony útraty 'procesnI vzesly (SlOV.
, o s. J.
, k .. I
.
"d't'em nenI"ak
J'iž tento naro
pns uk yn'e k stěžovatelce Jako
speL
vs
..
,
.
'
,Ck
a nelze JeJ proto zašellstvim pohledávky vymahane ve sporu
...
•

•

v

•
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111:noU'ti pod p'ře~pis čl. 386 1 ob
'
nar?k na náhradu škod
rfti .:h. zák., ny~rž jde tu o samostat '
žel ~a.lo;bkyně musila za~igěním S!~?~at~l~~, oPl,rající Se skutkově o ;;;
p aÍ!ÍI utraty Vilému H ve s . . c z va e' Y nesf! vlastní útraty a a '
?ezúspěšně žalobkyní proti '~r~ . k:ď . krajského soudu v O. veden ,zh utratové je~t také ztráta "boŽív~seJ e na tom, že příčinou oné šk~d o
smyslu čl. 386 obch. zák t . .Y
nebylo vydano adre,sátu kt'
v' k d · · · .
" ery proto nehyl.
., . J. ze
an,
yz, Jak rečeno · ed . .
ve sporu,pasivně le 'ť
první~. odstavcem čl. '3§6 o~c~amo.ťatnou pohledávku, která n~~;m.?:
a sp-ravně vyřešil odvolací soud' ~: " 'hkr~ta., Tyto otázky nadhodH l~~
.
'
Je Oz vyvody lze odkázati.
čís. 17369.

. kdProti
. těm
' kdož dosa'hl'I

mzvrhové
'
"
Ol usnesenl uspokojeni, jes1\
:Io~ou z ?boh~ceni, bylo-Ii r~zv:~: odpor, uP~.f!í0vali lepší právo
o ou urcovacl, aniž sejde na t
~e usneseni JIZ vykonáno, jinak
pravo, vznesl proli přikázáru' od oou,.. ~ tet\ kdb uplatňuje své lep"
por CI mkoliv
s.
Podaná určovad žaloba nezab . .
.
:~~~t~ce t~ S?bě výkonu Vozvrho_
vého usnesení, OPodstatňuje
pa enl pro žalující stranu.
V

~ . yz v rOzvrhovém řízeni neb I

však

Rozh. ze dne 8. září 1939
, R I 403/39.)

žal?bkyně (povinná) domáhá s e '
'.
poh!edavka přihlášená jím k rozvrh vyrok~!, ze zalovanému nepřÍ'sluší
vany, pOVInen snášeti, aby zbytek u n~vysstho podá'ní a že jest žalohledav.ek jiných zástavních věřit r~zvr ovane, P0,ctstaty po úhradě 0ne~ovltosti do dražby dané, Ivrdk e~~ byl vy?an ~alující jako vlastgiCi
a ze mu IO,IC 'Hedluhovala. P r v ' '
pohle.davka zalovaného neexistuje
s.o u d .zalobu zamítl. O d vol a c í
s o ~'d ulo·žil prvému soudu
:rvy ~oud, aniž prováděl důka
Jed~ant. a rozhodnutí. O 'ů vod Y'
~~lo~mh.? nároku, zamm žalob?' o s ut:cno~tech, tvořících podklad
:Izem, ac byla přitomna 'a'ko ov' ~roto, ze zalobkyně v rOzvrhovém
Z~lo~aného, o niž jde, tlkže :rá~~n:;;l~:p'od~la. odpor proti pohledácvce
,rene a rOzvrhové usnesení nab ,,' ,ane o lest pokládati za ne o"
~alobkyně důvodně vytýká' že rSI€ravní moci, mUiSí býti pwvede~o
nz.eni podle § 213 ex. ř., n~'b la lm, ze nep?dala odpor v rozvrhové~
?eJe~ zalobou z bezdůvodnétfo O'~,~~vena.!pra."a uplatňova-ti své náwk
Jde, zalovanému nebyla dosud v
. acem,. nybrž i, když částka o ni~
ta vyc,báz!, z jiného skutkového ~~lacen.a, zal?b~?, ~ jakou jde. Zaloba
v:~ovem.. nzení, a tedy z jiného P~dk?~J kter~ pnchazel v úvahu v roz- ..
P:l ,rozdelován~ v rOzvrhovém řízení ~e~d nez o němž bylo rozhodnuto
neho rozvrhoveho u,snesení. Po ně vaď' jl e, pro!o o Qpravu pravoplat_
z my ny pravn! názor byl prvnímu

n!vé

P
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soudu jediným důvodem pm zamítnutí žaloby a poněvadž o .okolnostech
tvrzených> žalobou· na dO'klad toho, že pohledávka žalovaného neexistovala a není po právu, prvý soud neprovedl důkazy a nepokládal za
nu,tné dalšími spornými otázkami se obírati, bylo dle § 495 Č. 2 a 3
c. ř. s. napadený rozsudek zrušiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl' rekursu.

o ů vod y:
Rekment uvádí, že není spornou otázkou, zda muze žalobkyně podati žalobu z bezdůvodného obohacení, třeba ,při rozvrhovém roku nevznesla proti přikázání pohledávky odpor, ale že jest sporné, zda jest
přípustná žaloba s žalob-nhn žádáním, aby bylo uznáno právem: "Že
žalovanému nepřfs!u'ší pohledávka jím k rozvrhu nejvyššího podáni
v částce 14 ..00.0 K s přís!. úroky při<hlášená a že žalovaný jest proto
povinen snášeti, aby zbytek wzvrhO'vané podstaty po úhradě pohledávek jiných věřitelů zástavních, bez ohlleclU' na clomnělou pohledá"ku
žalovaného, byl vydán žalující straně jako vlastnici nemovitosti do
dražby dané.« Rekurent zastává názor, že by ho žalobkyně mohla žalovati toliko žaloboU' z bezdůvodného obohacení na zaplacení částky
14.000 K. Názoru tomu nelze přisvědčiti. V § 231, odst. 4 ex. ř. je stanoveno, že oprávnění toho, kdo podal odpor - a podle právnické Uteratury a judikatury i toho, kdO' odpor nepodal - proti osobám, které
v rozvrhovém usnesení clnsáhly uspokojení, své lepší právo žalobou ku
platnosti' přivésti, nezanikne ani tím, že zameškil lhůtu ustanovenou
k podáni žaloby, ani tím, že rozvrhové ulsnesení' bylo vykonáno. Trvá
tedy toto oprávnění i v dohě, kdy rozvrhové usnesení v příčině dotčené
částky ještě nebylo. vykonáno. IBtylo-1i již rozvrhové usnesení realisováno, nezbývá o'všem než toto lepší právo uplatňovati žalobou' z obohacení, dokud však rozvrhové usnesení ještě reaHsováno nebylo, nelze
nahlédnouti., pwč by nemohlo býti uplatňováno žalobou na určení, že
žalovanému přikázaná čá,stka nepříslu1ší' a že jest povinen trpěti, aby
byla z rozvrhové podstaty vydána žalobci po případě k úhradě žalob~
cových vHitelů a tím k deUberování žalobce. Je sice pravda, že žaloba
taková nemůže sama o sobě zabrániti realisaci pravoplalného J'O'zvrhového usnesení, avšak žalující strana mMe navrhnouti prozatímní opatření, aby se s realisaci v příčině dotčené částky posečkalo až do sknnčení s!poru, co·ž v souzeném případě žalohkyně též učinila. Rekurent
je na omylu uváděje, že nezískal spornou částku ze jměrrí žalohkynina,
vždyť částka ta byla mu v rozvrhovém usnesení přikázána z nejvyš,šího
podání za nemovitost žalobkyninu a tudíl,>; ze jmění žalobkynina. Rovněž
je na omylu s názorem, že exekU'ční' soud nesmí k rozvrhu u·volněné a
dosud v soudním deposHu uložené čá,slky obnovovati nebo' doplňnvati
původní jednání o rozvrhu. Každá dodatečn,ě z jakéhokoli důvoru uvolněná částka musí hýti dodateoně rozvržena, a to, je-li toho třeba, i po
novém rozvrhovém roku.
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Opatrovník zřízený dědic' . h nesp. pa!.) nelti o rávněn
Je oz pobyt není znám (§§ 77 Č. 2, 131
p e d uplynut/m ediktálni lhůty podati dědickou přUtlášku. p

i

Nejde o nezákonnost nebyla-I"

.t k

"

dědická přihláška, již UČlnil opatr~v~ík a. o~em Přip~dě p!ijata soudem

navrhl vydání ediktu podle § 131
Jme~em~edlce, třebas při tom
a návrh zůstalnevyřizen.
nesp. pa , edIkt však vydán nebyl
(Rozh. ze dne 8. září 1939, R I 411/39.)
. Nižší sou'd y, vyc'h'"
«zepce z predpaklad .
t"
u, z~ nenl zaručena vzáJemnast mezi tu.zemskem a SSSR
" t
" flzení
'"
. v a azce n"bYŤ!
..
v ,pa zus
al
astmm
nepřijaly d-d" k
__ "- -nemo't
VI oS tO" d-'edIcI
maviče F. (státního. obČan~ S S S,e ~c Ou Pf1"hl~~ku Emiliána Anisist«losti po jeho. bratrovi ing. Filipu'F ~,.~~:~,"meno pabytu, k pozů
trovník jemu zřízený podle §§ 77 čf '2 Tl as u padal za. dědice opanavrhl vyd <in i ediktu podle § 131 s. ." a ,,131 ne~p. pat., jenž zároveň
do padánidědické při'hlášky J' eště ~~sPh' dPatt" amz bylo a jeho návrhu
N e j v y s- S- I. S a u d ne h 'I dz o nu o.
vy Ove ovolacímu rekursu opatrovnika.
'.
Důvody:
~a prOjednavaný případ mě].a b' ti, u.ž".t _ _ _ . ,
ktery vymezuje působnost opatw:ník '? ust~~ove~l' ~ .Bl nesp. pat.,
není znám (§ 77 č. 2 nesp. pat) P _ ~nze.ne o dedlcl, jehož pabyt
§ 131 nesp. pat. neni, vš'ak te~t~ oap~t~ Jas~keh~ a nepochybného znění
lhůty vůbec aprávněn podati děd' k- - ?vn~_ pred uplynutím ediktální
Krčm:áJř: Právo dědické z To 19~~ o~ pnhlasku_ (srov.
U. č. 10.435,
k obc. zák lil. , s. 503 č 14 Eh ' . ~O, Roucek-Sedlacek: Komentář
II/I s. 81, Schuster: Kon;ent~r z~,~~Z\::,g z r: 1924, 1I/2 s. 459, Klang
"G ;éÍze uber das Verfahren ausser
Streltsachen s. 223). V projed"
e1iktu ;padle § 131 ne~p. pat'~e~~6 :e~~,~avV!llI Sice opatro"vní:k vydání
navrh nebyl vŮ'bcc ani vyřízen Dovola " c- sak nebyl vydan a řečený
Sho.ra uvedenéhc. k dědické p'řihlO< Cl s :zo~atel nebyl tudí,ž z důvodu
konnost, nebyla-Ii ieho dědic'ka" -P~"~'hcel' ?kPrav!,_~n a nejde proto O nezáJ
1 als a pnJata.
v

,t,

G!.

čís.

17371.

O zahájení řízeni o. zba e"
""
.
sení; o.sobě jež má býti ~ ':' s~eprav.nosh není třeba zvláštního usne ..
stížnosti. '
vepravnosh zbaven<l, přísluší však právo
V řízení o zbavení svéprávn t' I
_"
Delegace jiného soudu nel;~s ~en~: ?~mt~toouti st~tni zastupitelství.
, .
, a a I pro zaujatost Soudu.
(Rozh. ze dne 8. zá,',' 19°9
R'j 522/39.)
J,

K návrhu státního zastupi'telství v Ch. ze dne 3. března 1939 zahájil
okresní soud v H. dne 7. března 1939 řízení o zb«vení svéprávnasti
Václava V. (stěžovatele) pro choromyslnost, nevydav o Z<lJhájení, zvlášt
ního usnesení. Popud ,k návrhu zavdal obsah četných různých po.d"ní
stěžovatele na různé jusUční úřady. Rek u r sní s o u d nevyhověl
stížnosti odpurce do zwhájení řízení. D II vod y: Ve stížnosti, kterou
stěžovatel nazý'vá mylně odporem, k věci nic neudává a opětně zwbývá
se okolnostmi opakovanými již mnohokrát v padáních. Stí:žnost jest pří
pustna, i když usnesení o zahájení řízení nebylo vydáno (Sb. n. s.
čís. 7311), jest však neodúvodněna, neboť n"vrh i zahájení řízení jsou
dle § 26 odst. 2 řádu o zbavení svépráwnastí oprávněny, ježto jest dů
vodné padezření, že jde u stěžovatele o duševní chorabu, jíž by byl
ohrožen veřejný zájem. Zda bude duvad ke zbavení' svéprávno'sti, -posoudí soud po šetření a slyšení malce (§ 33, odst. 1 cit. řádu).
Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu' Václava V.,
uloži.l však prvému soudu, aby po jeho výslecbJu, zda a' proč odmitá
z razhodování všechny soudce okresního soudu v H. a krajského soudu
v Ch., případně které z ni'ch, postu!poval podle § 22 (2) a násl. j. n.
D u vo d y:

Nebylo třeba zvláštního usnesení o zwhájení: řízení, o' zbaveni svéprávnosti, ovšem osobě, jež má býti zbavena svéprávnosti, pří-sluš;
práva 'stížnosti, jehož stěžovate]. použil, neboť podáním ze dne 24. května
1939 žádal, aby návrh státního zastupitelství na zavedení řízení toho
byl zamí,tnut, jéžto je neoprávněný. Právem proto rekmsllf soud vyřídil
ono podání' jako stížnost proti zahájení ,řízení o tbavenÍ! svéprávnosti.
Ježto rekursní soud postup prvého soudu co cla zahájení řízení 'Schválil,
jde o dovolaci -rekurs proti pOlvrzujídmu usnesení krajského saudu jakožto. soudu reku.rsniho, proti němuž lze v tomto případě !podati rekurs
pro nezákonno,st, příčíci se jasnémul a l1epochybnému znění nebo smyslu
zákona, jehož bylo nebo mělo býti na !případ užita, dále pro zřejmý
rozpo.r se ~pisy nebo. zmatečnosti (§ 46 (2) zák. čís. 100/1931, čl. V,
Č. 1 zák. čís. 251/1934 a čl. 1 zák čís. 314/1936 Sb. z. a n., Sb. n. s.
čís. 11272) Žádný z těchto dil-vadu není opodstatněn. K obsahu dovolacího rekursu se podotýká, Z"kano zbavení svéprávnosti ukládá, aby
osoba, jíz se ří~ení týká, byla osobně vyslechnuta. Z té příčiny může
býti k soudu předvedena. Razhodnutí nesmí se stati bez předchozího
vyšetření osoby té jedním nebo dvěma znalci (§§32, 33 cit. zá:k.).
Rovněž ustanovení zákona :platí o tom, který okresní, soud rozhoduje
o zbavení svéprávnosti a který rozhoduje o stíižnosti (§§ 12, 56 řádu
o zbav. svépráv., § 39 (3) zák. čís. 100/1931 Sb. z. a n.); trestní soud
ve věcech nesporných nerozhoduje. Pokud stěžovatel chtěJ, odmítnauti
n:ěkteré soudce první neho. dmhé stolice, měli tak učin:iti: II soudu, ke
kterému náleží soudce, o jehož odmítnutí jde, buď podáním nebo ústně
do protokolu (§ 22 j. n.). Ježto tak učinil jasně až v dovolacím rekursu,
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byl nařízen postup podle § 22 a "1 .
st
ď'
hodnouti
o návrhu státního za's.t Upnats
P?vmnOSÍIo. soudu
o.
I e J's tJ·.
VI n.poJde1e vysledk'
. roz.
ve CI stezovatele, aby soudu v řírzení nepřeká o { 'b o . U nzelll a Jest
proč má za to, že návrhu nemá h "l' h oze , ny a n~opak uvedl vše,
vyšetření. První soud nařídil t'Údk~ v~e~ve~o
~ pOo~fO'bll se lékařskému
a lékařské prohlídce nikolI však doP 've .,e'l1 l st~zovi!Jtele k výslechu
d ustavu pod o o
'h . S. . '
'
pra vemo
u'sevne
m mme uplatn T O '. ...,r
C ore. ve namltky protI' znalcu'"
u prv~ího soudu. Odmínutí, státního zastuPitel~t~t~ao.JeJICh slyšením
svepravnosti nemá místa. Delégace 'inéh
''
flzem o zbavení
vh?dnosti (§ 31 j. 'll.) nelze se dD~áhat~ sDudu (v Praze) z důvodu
~tazka zaujatosti soudu je samostatně řeše!:o zauptos~ soudu, neboť
JInak, než delegace.
v §§ 19 az 25 J. n., a to
00

Čís.

17372.

Za platuosti opatření N' odn' b
vyhláškou ministerstva fina:í zel dn~~~ ~kOSlovensk~, ryhlášeného
a n. o úpravě vzájemného platebnlho '~tyku e~ 1936 ~ISI. 1~5 Sb. z.
venskQU a Spolkovým státem Rak "
mezI republikou ceskoslopeněžní dluh vůči rakouskému vě~~:~sp~n dtm,emSkť. dlužník svůj
na Rakouský evidenčni účet u Ná
I,
,ze. ,luznou castku zaplatil
plnění k rukám tuzemského právn,~odnl,
btuankY ceSlkosl~venSlké. Nestačí
I o zas pce rakouskeho věřitele.
o

(Rozh. ze dne 8.
. Proti

září

1939, Rv I 1974/38.)

žal'Úbě na zaplacení částk

20 O '
. 'o
bydlícímu v b~val'é~O SK ~I~m',t! zalo~a;:rý, že .:ástku
hm, ze JI, slozi! na rakouské cIea,ringové koni Bove~ st~te Rako~ském
sl.ovenske. Toto tvrzeni žalovaného nezlefl' .0 I bNar.odnr banky ceskov~ak, že t.ímto sl'Úžením peněz nedošlo ~yzz~ .jo ce ,sIce .nepoP'ř~l, wvedl
davky s hberujícím účinkem proto' úč t ap acelll zazalovane pohlevenské měj. pouze povahu evidenč ,ze
e, U' Národní banky českoslo
ženými na tomto účtě má jedině ~!' ~ ~rab'Vo dIsponovati částkami, sloručenský soud ve Vídni anil Rako~rok ~' ;anka; nikoli žalohce, ani pouznal podle žaloby. O dvol a c' UlS a dna~odnr banka. P r v Ý s o u·d
N'
oo.
I S o u' , zalobu zamítl
e J v y s S I, S o II d nevyhověl dovoláni.
.

t~ z~pla~i1 ž~lobd,

D ů vod y:
Jádrem, sporu jest otázka, zda žalovan' '. o . , o
o zaplacenI odkazu 20.000 K s ří'sl tu l}, Jenz po podam zaloby
zaplatil na Rakowský evidenční ~č ť to. cast~u dne 10. března 1937
(Ičl. 3 Opatření Náródní banky čees'k u INaTodk'il! banky československé
lat
. '
..
,
. eb'h
m o s tyku mezi r~publikou
Č kO'S ovens'
I . é o úpra
' v ě vzajemneh'O
P
Rakouským, vyhlášeného vyhlá~k;~ DS o~etnSkou a ~polko'vým státem
května 1936č 125 Sb
mlnIS erstva hnancí ze dne 14
, .
. z. a n. z r. 1936) takto svůj peněžní' dluh za~

pravil čili nic. Na tuto otázku odpO'věděl první soud záporně, kdežto
druhý soud kladně. Rozhodnutí odvok,cího soudu jest správné, neboť
plněním peněžitého dluhu je řMné »odeslání« dlužné peněžité sumy
(Sedláček v komentáři, u § 905, str. 269, Hermann Otavský u čl. ,325
obch. zák. str. 329 kompasové vydání obchodního zákona). Žalovaný
pak nemohl žalobci dlužnou částku »řádně« odeslati jinak než způso
bem předepsaným v čl. 3 cito'vaného opatření Národní banky českoslo
venské, což také učinil. Nelze také uvažovati o tom zda snad neměl
dlužnou částku odeslati Dr. Hansu Sch. v L. j<lko zm~cněnci žalo'bcovu,
neboť podle čl. 1 zmíněného Opatření č. 125/1936 Sb. z. a n. veškeré
platy mezi republikou, československou a Spolko'vým státem Rakouským
směly se v oné době konati toliko vpůsO'bem stanoveným v tomtoopatření. O takový plat pak šlo i v souzeném případě, neboť žalobce byl
tehdy věHtelem rakouským a žalovaný byl českosloven,ským dlužníkem
ve srn. čj.. 4 citovaného, Opatření. žalobce se však nemůže právem dovolávati ani dopisu Národní banky československé advokátním komorám
ze dne 14. května 1933, jímž Národní, banka'projeviIa souhlas s tím, aby
advokáti při výkonu svého zaměstnání při,jali od tuzemce platy ve prospěch svých cizozemských klientů, ale ahy ,pak do 14 dnů nejdéle si
vyžádali, povolení Národní banky českoslO'venské, aby vyinkasované
částky mohl uhraditi, svým dzozemským klientům. Tento dopis pO'cházející z doby, kdy platební styk mezi bývalou republikou českosloven
skou a býval'ým Spolkovým státem Rakouským nespočíval ještě na Opatření č. 125/1936 Sb. z. a n., toti,ž samozřejmě pozbyl platnosti, jwkmile
bylo čl. 3 Orpatření č. 125/1936 Sb. z. a n. stanoveno, že českoslovenští
dlužnÍ,ci jsou povinni, dlužné částky v Opat,ření tom O'značené zaplatiti
na Rakouský evidenční" účet.
čís.

17373.

Vykonavatel posledního pořízení není pasivně legitimován k žalobě
o nepIatuost posledního pořízeni.
(Rozh. ze dne 8. září 1939, Rv I 227/39.)

žalobkyně domáchá se na žalo,vaném j<lko vykonavateli po'slední vůle

zůstavitelky

FranUšky Z. uznání neplatnO'sti její, poslední vůle. Niž š í
s o u d y žalobu zamHly, o d v 'O I a c í s o- u d z těchtO' d ův od ů:
Z předpi'Slů §§ 547 a 816 ohč. zák. vyplývá, že vykonavatel posledního
pořízení nepředstavuje v Hzení sporném zůstavitele (Sb. n. s. čís. 3639).
Jeho činnost jest oomezena jen na dohled, aby poslední pořízení bylO
splněno a na to, aby předložil spolu s dědicem testamentární výkaz
(Sb. n. s. ČíIS. 8712). Na odkazovnídch kodicilu, jehož platnost byla
popřena, jest, wby svoje nároky uplatnili' proti přihlášeným dědicům žalobou dědkkou na vydání odkazů (Sb. n. s. čís. 481, 1161). Ovšem
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i dědici mohou se domá:hati za podmínek § 228 c. ř. s. zá:pornou určo_
vacd žalobou určení, zda poslední pořízení jest platné (Sb. n. s. č. 6533).
žaloba ta musí však směřovati proti odkazovníkům (Sb. n. s. Č. 11282),
a mkoh prolI vykonavateh posledního pořízení, jehož činnost spočíVá
v péči a dohledu, aby pDslední vůle zů-stavitdova byla splněna a který
z moci svého úřadu nezastupuje ani zllstavitele ani dědice a~i odkazovniky.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D fl vo dy:

V posledním pořízeni zů,stavitelky Františky Z. ze dne 29. s-npna
1932, v němž po,řídilla o 105.954 K 27 h, jest mimo jiné uvedeno, že
odporoučí částku 954 K 27 h na nepředvídané vydání, při rozdělování
pozůlstalosti k mkám vykonatele po'slednl vůle FranUška R., kterého.
činí vykonatelem tétO' pOlslední vůle a v případě smrti jehO' nástwpce
římskokatolického úřadu v L. Nebyla: tedy tato částka odkázá>na žalovanémw Fra'~Ušku R., nybrž byla věnována na uhrazení nákl'adů, které
by vzešly ph rozdělování pozlIstalosti. Není tudí,ž žalovaný ani dědicem,
ani odkazovnikem, nýbrž pouhým vykO'navatelem posledníhD poří,zení
Franti,šky Z. a není proto pa'sivně legi,Hmován k žalobě o neplatnost
tohoto pDsledního pořízení, jak správně dovodHy oba nižší soudy. Na
tom nemění nk Q1kolnost, že se žalDvaný zúčastnil projednáváni pozů- _
stalo sti a činně v něm vystupoval.
čis.

17374.

Přihlašuje-Ii stát k rDzvrhovému roku v dražebním řízení daňové
nedoplatky, na které podle spisů bylo placeno z výtěžků předcházejíci
vnucené správy, musí stát v přihlášce uvésti a osvědčit~ na které jiné
daňové nedoplatky a za kterou dobu placených částek použil.

(Rozh. ze dne 9.

září

k rozvrhovému řízení stát v ponedoplatky na dani činžovní za roky 1935 až 1937
05 h a v pořadí knihovním nedoplatky na dani čin
žovní za roky 1933 a 1934 v částce 12,049 K 85 h. P r v Ý s o u d nepřiznal státu tytO' nedoplatky, a sice nedoplatky požadov"né v před
nostním pořadí proto, že tyto byly [lodle spi,sll vnucené správy vnuceným sprwvcem zaplaceny, a v kn:iihovním pořadí je nepřiznal proto,
že se na tyto nedoplatky v knihovním pořadí nic nedostalo. Do tohoto
usnesení podal stát stížnost tvrdě, že daňové nedoplatky požadované
v přednostním pohudí mu měly býH p-ři'znány proto, že platby konané
vnuceným správcem právem použil na staršÍ daňové nedoplatky, a nePodle podané

řadí přednDstnim
v částce 18.611 K

přihlášky přihl<isill

1939, R I 1351/38.)
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do latky po'žadované v knihovním pořadíl ž,e mu ,.měly. hýti p!izn~ny
o~le tohoto pořadí. Rek II r sní s O' II d teto slt-znos!> o.hledne danoP, ch nedoplatků za rQlky 19_33, 1934, 1936 a 1937 vyhDvel.
vy N e j vy Š š i s o u d obnovil usnesení prvého sDudu.
Důvody:

StáJ voe své přihlášce, ba ani při- rozvrhovém roku neuvedl a,ni jinak
neosvědčil (§ 210 ex. zwk.), na které daňové nedoplatky.:v!zene 'pla!b~
použil a za kterou dobu. Nelze proto zjistiti~ že t~k uCI~~1 o'P'rav'~en:
na daňové nedoplatky z odprodané nemovl'tosl!~ Pr~y soudl.'nak s~ravne
zjistil, že požadované daně v přednostním pOlfadl vnucenym spravcem
byly ""placeny. Pokud jde o daňové nedoplatky za roky 1933 ': 1934
po-řadí knihovním je nesprávné stanovisko rekursního soudu, ze da~ové nedoplatky z; tyto roky jso-u' zahrnuty v částce 23.800 K, pod
pol. 33, zaknihované, neb~ť t~to položka p~dle .knihovního vjta~u týká
se pDplatkových a ne danDvych nedoplatku ~raru. Tyto dano-ve.~edo
platky zaknihované jsou pod pol. 39 poz. kruhy, na kterou se pn rozvrhu nedostalo.
čís.

17375.

Smluvní pojištění odpovědnostní.
UstanDvením pojistných podmínek, že nabude-li pojistník Za poj~tné
doby místo pojištěného motorového vDzidla jin?lO motor~v~ho VOZidla,
jest povinen ihned, jakmile s~ Dpatřil nové ~?dIO, zpravlt~ o ~ ~~
jistitele s přesným jehO' Dznacenlm a zapravI~! potom po 'pří~~.dě, VYs,:;l
pojistnou prémi~ určuje se pokračování v pOjIstném pomeru JIZ. t~~\ ze
si pojistník opatřil za pojistné doby jiné vozidlO', a tO' zásadne Jiz od!
nabyti vDzidla.
(Rozh. ze dne 9. září 1939, Rv I 451/39.)
Žalujicí pojilšťovna přednesla, že žalovaný jí učinil ~~~r~ n~, ~dP.?
vědnostní pojištění přihláškou ze dne 22. 'čeryna 1929, Jej~ zalup Cl pnjala a přislušnou pojistkll žalovanému dorunla. žalovany prodal v r.
1930 motocykl, pročež bylo poji,štění ponech2l.ilO> v kl;du. P.odle dOd,at~~
k všeobecným pojišťovacím podmínb~ hyl zaIo:~~ny p~vlilen omamltl
žalujicí koupi nového motorového VOZIdla za popsťovacl d?by k upra~
vení pojistné prémie. To žalovaný neučinil, neboť koup1'l v r. ~ 937
osobní auto, aniž to žalují,cí oznámil, a když mu tato upravIla premll,
odep-řel žalovaný prémii z,"platiti. ŽalO'bkyně proto navrhb; ,"by byl
žalovaný odsouzen zaplati,ti splatné prémie a "by, b~lo mezlt.'mm';1 ro:sudkem vyslovená, že POjÍ'šťovací smlouv," uzavrena na zaklad~ p;tvodní přihlášky jest dosud v platnosti. P.r v. Ý s.o u d uzna~ mezlŤlmmm
rozslldkem, že pojišťovací smlouva, o mž jde, jest po pravu. O d voCiviln! rozhodnutí XXI.

27

_
-

Čí,s.

...' "

ů vod y: Jest rozhododpovědnostní uzavřená mezi stranami

I a c í s o U" d neuznal tuto smlouvu po právu. D
pojišťnvací

smlouva

17375 -

419

17375 -

418

nouti, zda

č's.

na podkladě přihlášky žalovaného ze dne 22. června 1929 jest po právu.
Není pochyby o tom, že jde o odpovědnostní, pojíMění založené pojistkoU" č. 504.857, podle níž se žalovaný poFstH jako majítel motorového
kola zn. Premier na dobu deseti let, jež měla končití dne 24. června
1939, že během této doby žalovaný pojištěné motorové kolo prodal, a
že si pak opatřil a dne 14. dubna 1937 přihlá'síl u okresního Madu
v H. T. osobní auto. Podle ustanovení § 67 zák. o poj. sml., kterýžto
předpís jest ulstanovením velícím, zaniká pojistný poměr zci·zením pojištěné věci movHé, jakmile vyjde z rukou zdzítele. Tyto předpoklady
jsou splněny, takže nelze pochybovati o tom, že podle 'řečeného zákonného ustanovení zanikl poji,stný poměr, pokud se vztahoval na uvedené
motorové kolo. Tím se celé daIšÍ, právní posouzení soustřeďuje na
otázku, zda vylíčeln1ý pojistný poměr nebyl převeden na osohní auto,
které si žalovaný v roce 1937 opatřil. V tomto směru' jest rozhodným
předpis § 7 dodatečných u'stano'vení k v,šeobecným podminkám pro pojištění povinného ručení majitelů motorových vozidel. P.odle něho, nabude-lí, pojístník místo motorového vozidla, pro něž má ;poji'štění platnost, bě,hem smltwené pojišťovací, doby jiné motorové vozidlo, jest
povinen ihned, jakmile si je cpatři·l, zpraviti o tom pojišťovatele doporučeným dopi'sem s přesným označením vozidla a zapraviti· poji.šťovate
lem p'řípadně předeps<mou vyšší prémii. O tom, co nastane, nesplní-li
pojistnílk tuto ohla,šovací po,vinnost, není v podmínkách nk uvedeno,
než že až do doby ohlášky jest oddáleno ručení poji·šťovny, jehož vznik
tudíž ohJ·ášku tuto nezbytně předpokládá. Proto, aby se vůbec mohlo
míti zato, že byl pojistný poměr převeden na jiné vozidlo, jut přede
vším Heba ohlášení jeho, kteréž však, o čemž není sporu, se nestalo
(Sb. n. s. civ. 16374). Jest se rovněž zmíniH o tom, že pojistník jest
povinen nové vozidlo přesně označi·ti, čímž jest rozuměti všechny údaje
rozhodné pro určení prémie. Tím změna ve vlastnictví motorového vozidla jest obdobou zvýšení nebezpečí, avšak tato změna má vzápětí
jiné násl'edky než změna silostroje, neboť tam dáno jest pojišťovateli
čl. 12 všeobecných pojiMovacích podmínek právo vypověděti smlouvu,
aniž hy předpokladem tohoto, práva bylo před'chozí o,hláš,ení zvýšeného
nebezpečí pojistníkem. Tím jest jasně řečeno, že pojistná smlouva i, za
změny nebezpečí zůstává v ,platnosti·, pokud pojišťovatel neuplatnil své
právo smlouvU" vypověděti. To však není jasně vysloveno v § 7 doda. tečných· ustanovení k všeobecným podmínkám a proto nelze souhlasiti
s názorem soudu prvé stolice, že by pouhá okolnost, že si pojišťo·vateI
nevyhradi'l pn změně vo·zidla odmítnouti poji.štění vozidl'a nového, měla
v zápětí pokračování v pojistném poměru. Všeobecné pojišťovad podmínky jako součást smlouvy musí totiž býti tak jasné, aby každý mohl
snadno vystihnouti jich smysl, neboť předpokladem smluv vůbec jest
projev souhlasné vůle stran (§ 861 a 859 o. z. o.). Poněvadž poji,šťo
vad podmínky vydala žalující, pojišťovna, jest obsah § 7 dodatečných
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ního názoru a maje za to, že ohlášení nového vozidla jest i v souzeném
příp",dě podle u'vedeného § 7 dodatečných ustanovení nutným předpo
kladem jsoucnosti pojistné smlouvy, neposo'udi! věc správně po právní
stránce. Poněvadž se v důsledku tohoto svého právního názoru jinak
neoNral odvoláním, hylo rozsudek odvolacího soudu zmšiti (§ 510,
odst. 1, dmhá vHa c. ř. s.).
čís.
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K otázce neplatnosti postupu pUhledávky úpadcem podle § 879 obě.
zák. z důvodu, že postup je na jeho straně zločinem podvodného úpadl{u
(§ 205 a) tr. z.) nebo přečinem úpadku z nedbalosti (§ 486 č. 2 tr. z.).
I když odporovatelův dlužní;!<: obdržel od svého smluvce za postuupenou pohledávku úplatu v hotovosti, je dlužníkův v,ěřitel postupem
zkrácen a oprávněn ujednáni postupu odporovati, a to tehdy, nemá-Ii
již dlužník majetku podléhajícího exekuci, nezaplatil-li nic věřiteli na
jeho pohledávku z utržených peněz a netvrdil-li ani dlužnikův ~luvce,
že by odporování nebylo s ·to přivoditi buď úplné neho částečné uspokojení dlužnikova věřitele.
(Rozh. ze dne 9. zMí 1939, Rv II 227/39.)
žalovaný vede exekuci zabavenim a přikázáním k vyhrání do vyse
7.073 K 65 h na pohledávku, kterou vymáhá žalobow Jan H. proti Oerhardu D. a Dr. Egonu Z. Exekwce ta byla povolena usnesením krajského
soudu v M. O. ze dne 2. března 1938. Příkaz ní usnesení bylo vydáno
okresnim soudem v M. O. dne 24. března 1938. Žalohce tvrdí, že tato
exekuce jest nepřípustná, poněvadž Jan H. postoupil mu tuto svou pohledávku již l. srpna 1937 do výše 10.000 K jako úhradu za zápújčku,
kterou téhož dne žalobce jemu poskytl. Proti tomu namHI ža,lo'vaný, že
zmíněný postlliP pohledávky jest nep'latný a to z těchto důvodů:
I. Jan H. složil dne 20. srpna 1936 manifesta-čni přfsaihu, při které
tvrdil, že nemá žádného jmění. 2. Na Jana H. bylo podáno v r. 1933 a
1934 7 návrhů na uvalení konkUlrsu a byly veškeré tyto návrhy zamHnuty proto, že nebylo zjištěno u H. jmění ke hyU konkursních výloh.
3. Jestliže Jan H. po návrhu na u,valení konkmsu uvalil na sebe nové
závazky, dopusti.1 se tím trestného činu a to huď podvndu dle § 197
tr. z., nebo podvodného úpadku. dle § 2.05 a) tr. z., n'elbo úpadku z nedbalosti dle § 486 tr. z., neboť u'činÍ'i nový dluh vypujčiv si peníze od
Františka O. (žalobce), ačko.Jiv věděl, že jest neschopen platiti. 4. Když
Jan H. tvrzenou jim pohledávkn postoupil žalobci, učinil tak během
exekucí proti němu vedených a tímto postupem spáchal přečin zmaření
exekuce dle zákona čís. 78 z r. 1883, ř. zák. 5. Tvrzený postup jest také
neplatný dle § I zák. Č. 64 z r. 1931 Sb. z. a n., protože žalobce FrantÍ'šek O. jest tchánem Jana H. a ,žalobci bylo známo, že Jan H. jest
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tímto jednáním, a jest pro·to lhostejno, zda byl účinek ten (zmenšeni
vyhlídky věřitelů na uspokojení) dán již předem, když došlo k odporovatelnému Jednání, či zda nastal teprve . pozdějším jednáním dlužníkovým, který na př. peníze utržené za zcizenou čásl majetku spotře
boval nebo zatajil a vHitele neuspokojil. Je proto i olázl<u., zda je tu
zkrácení, věřitelů, posuzovati, nikoliv podle doby, kdy došlo k odporo- .
valelnému jednání, nýbrž podle doby, kdy bylo odporováno. I když
tedy Jan H. za to obdržel od žalobce hotově 10.000 K, byl přes to žalovaný zkrácen postupem pohledávky Jana H., ježto Jan H., jak je ne- .
spomo, nyní již nemá majetku, podléhajicího exekuci žalo'vaného a.'
žalovanému na' jeho pohledávku z utržených peněz nic neplatil a žalohce ani netvrdi'l, že by odporování nebylo, s to přivoditi bud' úplné
nebo částečné uspokojení! žalovaného jako věřitele. Neolbstojí však ani
důvod použi·tý prvým soudem pro zamítnuti námitky odporovatelnosti,
že, když žaloboe vyplatil Janu H. při ujednaném pO'stupu pohledávky
10.000 K, šlo o splnění pra'vého a splatného závazku ze smlouvy o postupu a že takovému právnímu jednáni lze mimo konkurs odporovati
jen pro pletichy mezi věřitelem a dhižníkem. První soud přehlédl, že
námitka odporovatelnosti u'ení namířena proti výplatě dlu,žnýcho peněz
jako jednámí Ilberačnímu, jímž zanikla pohledávka Jana H. za žalobcem,
nýbrž proti ujednání postupu, jímž byla pohledávka Jana H. za Gerhardem D. a Dr. Egonem Z. z jeho jmění zcizena. Odporovatelnost není
však vyloučena ani tím, že pohledávka činíl prý 48.830 K a byla žalobcem postoupena jen do výše 10.000 K, neboť pohledávka jest uplatněna
soudně z náhrady škody z automobilo,vého úraz·!] a není, zatím jisto,
jaká částka bude Jalnu H. při·souzena, tudrž ani, jak dal·eko bud-e přisouL
zená částka· vyčerp"na .částkou' postoupenoU! žalobci. To si musi'l uvě
domíti také Jan H. při uvažování, zda postupem nejsou jeho vě·řitelé
zkráceni. Pokud jde o o'statní př'edpoklady odporu, žalobce jen popřel,
že mu v době, kdy k postupu došlo, úmysl Jana H. zrátiti· věřitele n~byl
znám ani znám hýti nemusiL První soud v tomto směru silce uvedl, že
neziisti,l, že ža'lobd byl znám nebo znám býti musil úmysl Jana H.
zkrátiti své věřitele, neuvedl však, o které výsledky jednání a dokazování tento úsudek opDrá. Nehledíc k tomu u,vedený úsudek ani nestačí
k zamHnutí, námitky odporovatelnosti. Je nespomo', že žalobce je tchánem Jana H., tudíž osobou dlužníkovi' blízkou, a proto mohla podle § 2,
.Čís. 3 odp. ř. za ostatních předpokladů odpůrčího nároku námitka býti
zamítnuta jen, kdyby bylO posrti"ně zjíštěno, že žalobci nebyl znám
úmysl Jana H. zkrátiti věřitele, anebo kdyby 'byly zjištěny skutkové
okolnosti, jimiž by byl' opodstatněn pr"vní úsudek, že žalobd tento
úmysl ani znám hýti nemusil, neboť podle § 2, čís. 3 odp. ř. na rozdíl
od § 2, čís. 2 odp. ř. nese důkazníl břímě v tomto směru odpůrce odporujícího věřitele. ,žalobce však v uvedeném srněw nenabídl žádné dů
kazy. Tvrdil jen, že Jan H. n·emohl míti podvodný úmysl ani úmysl zkrátiti věřitele, poněvadž obdržel protihodnotu za postoupenoU! část poh'ledávky. Bylo však již doUčeno, že tato okolnost nenís' to, aby vylowčila

, ení věřitelů ve smyslu § 2, čís. 3 odp. ř. a p:oto nemů~~ ani vy1Z =a uV,e:
zkr,,~ i úm sl zkracovací. Námítka odporovatelnostI byla
IOUČ!t
'~ledků J'ednání a dokazování opodstatněna, pro·cez mela byll
denye vy
.
,
žaloba o nepřípustno·st exekuce zamltnuta.

:ll"9

h

čis.
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K výkladu vl. nař. čis. 250/35 Sb. z. a n.
"' _ .
PrGmlčeni pohledávky za zemědělcem, na niž se vzt,ah:!Jt, predp1Sy
• • 250/35 Sb. z.' .a n. a jež je co do důvodu spo:na, r~dt se pred~
v~.
narb'~'
k'ho zákona' pr011l1čeni počíná dnem puvodnt splatnosh
plSy o cans II
,
pohledávky.
39 )
(Rozh. ze dne 12. září 1939, Rv I 599/ .
žalovaná strana po-převši z vě-cných důvodů n~<r.ok, žalobcův ,n~ :a..
lacení nalmární pohledávky namítla mimo to take J~Jl promlČe~l'IJezto
Pt la se' s latnoU' nejpozději dne 17. dubna 1934. zalolbce ,po a SlC~
~ ~ b ·28 Púnora 1936 tedy ještě před uplynutím tříleté lhůty promlčecl,
~fe a~dle' § 1497 ohl zák. přetrhuje se promIčenf žalobou ]en..tehdy,
kd
se v žalobě řádně pokračuje. žalobce však po dobu delsl .~vou
rokŮ v žalobě nepokračoval (od 19. lIl. 1936 dO" 31. X. 193~{, a~lz čbY
tvrdil nebo ze spisů byl patrný důvod, pro,č v žaloběnemo po, ra ?~
vatí. Za tohoto stavU' promlčení ,se n'epřetrhlo, neboť nelze .so~hl;~g/l.
byla podle § .I~.•v!. n. ar. .c · •
se z•alobcem , že splatnost lOoihledavky
'k
.'"
1936 NI z S 1< S O"tl d Y za1935 Sb. Z. a nařízení odsunuta' 1. f1"Jnu
.
lobu zamítly.
..d ne·vyhověl dovolání" a v otázce, o niž jde,
Nejvyšší S O U
uvedl v
dllvodech:

f

,
, "
d lacl'h'o soudu že .pHpohledávce
Dovolání napada pravlll nawr O" vo .
. '
d '
.d~lci J'ež J'e důvodem sporná, počiná promlčení dnem. pŮvo. nt
za zeme
,
, t k ' h l dávky
O· takovou Jde
250/35 Sb
n.
její splatnosti a že na proml,čem a ovepo' . e .
v tomto sporu - se nevztahuje ustanovem. vl. nar.. č....
ud v· ~~žfl a
Y
Dovolámí žalobcovo není, však opodstatneno. NeJvyssl so
blíže odůvodnH již ve svých rD'zhod'nmtích č. 15501 a 1554~1 Sb; ~' ;řl
•
řed i's vládního n<lJřízení č. '2501/193-5 Sb. Z. ao n.o, u evac . '
~~lfcentlPlhledávek za zemědělci n.erb>:la po.sunutta Pt~~~tdnt pn:hťe~!~~~
·Ik . e'm a pnrvníU1i .stavu zalozena splatnos
e o
.
d" k' h dO dli pouze závazek zes ku ov .
n 'bú že byl jimi upraven z hospo ars y~. u~.~
.,
tato
y. d"lského dlužníka 'k platlim na pohledavky Jlz splatne. úprava
me ': t d'. 'liv~ na úrokování' takový-ch pohledávek, kt. eré začalo d'~em
nema u lZ v
..
t ' §§ 13 odst la 16 CltOjejich splatnosti, ja~)de :najevk~ z Ut's anov~n§l 22;dst l' cit. vlMního
vaného vládního nanzent. Ta e us anovem
"
.

-

čís.

_
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nařízení,

které mlu'ví o pohledávkách, které se stanou splatnými do
31. prosince 1939 nebo, se prohlášením věřitele do, toho dne mohou, státi
splatnými, nasvědčuje rovněž tomu, že toto vládní nařízení se nedotýká
otázky původní splatnosti pohledávek za zemědělci. Nebyla-li tedy cit.
vládním nařízením dotčena původní splatnost pohledávek za zemědělci
a nedotklo~li se toto nařízení, také vůbec sporného řízení - nevyluČoujíc, aby žaloba na z1\placení takové pohledávky byla po jeji původní
splatnosti podána, - pak jeho předpisy nemají' vlivu ani na promlčení
těchto pohledávek podle před:pi'sů občanského práva, když žalobce mohl
ve sporu zahájeném dále pokračovati-. CHované vládní, nařízení tOliž,
pokud jde o zemědělské pohledávky ve sporu, upravuje pouze v § 21
počátek závazku k upravenému splácení pohledávky podle doby soud'ního rozhodnutí o nI. Otázku promlčení těchto' pohledávek ani, přímO'
ani nepřímo neřeší, 'naopak ustanovuje v § 14, že jinaká ustanovení
platná mezí stranami zůstávají' nedotčena. Platí proto o. promlčení
těchto pohledávek, počínajicím dnem původní, splatnosti, předpisy občanského zákona. Tyto platí však nejen o sporných pohledávkách,
nýbrž i 'O pohledáV"káchco do důvodu .nep'Opřených a nelze proto souhlasiti s názorem odvolacího sOoudu, že se nevitahuje ustanovení vládního nařízení č. 250/1935 Sb. z. a n. na promlčení pohledávky proti
zemědělci. pouze, pokud jde o pohledávky 'spomé. Podle předpi,su občanského zákona je tedy také ve spom zkoumati oprávněnost námitky
promlčení' proH ža],obnímu nároku'. Podle rozsudku prvého soudu nastala původní' splatnost palmámí pohledávky dovolalelovy nejpozději
dne 17. dubna 1934 a podle ustanovenÍI § 1486 olbč. zák. byla by tedy
promlčena dne 17. dubna 1937. Podáním žaloby bylo, sice toto promlčení,přerušeno, poněvadž však v žalobě té nebylo řádně pokračo'váno,
jak oba nižší soudy zjistily, dluožno pohlížeti na promlčení tak, jako bv
k přemšenÍ vůbec nedoš"o (§ 149'7 obč. zák.).
čís.

17378.

Předpisu § 37 ex. ř. lze použíti i při nuceném vyklizeni vydražené
nemovit'Osti podle § 349 ex. ř.
Bylo-Ii při nuceném vyklizeni nemovitosti, pov'Oleném k návrhu jednoho z vice vydražitelů, z nichž každý při téže dražbě vydražil jinou
nemovitost povinného, zasaženo do práv druhého vydražitele, přislllŠi
tomuto do povoleni nuceného vyklizení nemovitosti jen žaloba podle
§ 37 ex. ř., nikoliv rekurs.

(Rozh. ze dne 12.

září 1939,

R II 177/39.)

K návrhu vydraži,telů M",rtina M. a Jiřího H. povolil prvý soud vyklizení a odevzdáni, chlévu, které prý tvoH součást nemovitostí, zapsanych ve vl. čís. 150 kat. území H. V. (§ 349 ex. ř.). K stížnosti dalšího

.
. r sní s o u d návrh zamítl. D ů v ?_? y:
vydražitele MMtma .Ml. rek ~lostí kterou vydra,žHi Martin M. a Jtrl~.,
Chlévy nejsou součash nemo v d;ažil stěžovatel (Martin Ml.). Jest.h~.e
ýbrž součá,sH parcely, kterfu y I no navrhovatelům vyklizení chleyu,
~snesenÍ,m: prvého souo~u ~y ~:~;í~l~povéhO uosnesení. Navrhov~telé ne.odporuje toto po,::ol.em o.'sa
na v klizení, chlévů, když tyto_ ]S~U pohU
byli to,tiž opravnen~ '\ n:av~kterou n~vydražili, a to tím více, ze ]lm.
staveny na stave'~nJ P ose, h dl adního protokolu, dražebni :po~mm y
před dražbousdelen 'holb~a p~ot~ býti znám stav do dmžby danych nea dražební edikt a mo JIm
movitostí.
-'t 1 Martina
ěl dovolacímu rekursu vydraZl e u
.
Nejvyší soud vyhOdV _·t le Martina Ml. do rozhodnutí prveho
M. a JiříhO H. a rekurs vy razl e
soudu odmítl.

bt

0

D ů vod y:
. -, b 10 k návrhu vydražitelu Martina M. '
podle § 156, od.st. 2 ex .. , r; ~movítosti 'imi vydražené podle ustaa Jiřího H. vykonal! odevzdam n
. ]má vy'knnný orgán odstra~
- Podle tohntn ustannvem '
.
"ésl1
9
novení § 3'4 ex. r. ' :
'Itosti kterou]' e vyklizovah, a u
ité
věCI na nemov·
,
nHi o'soby a mOV
' _ .. _ d ,-t Pro
toto nucené ,vykl'Izelll. podle
.
vymlthající věřitele v drzelllp'~ m~~ělený pH dražbě vydražiteli, podle
§ 156 ex. oř. je tedy titulem p~l,
konati. Poněvadž § 156 ex. r. pojehož obsahu je nucené v)'khze;ll ~Yn- u r~vuje exekuční vyklizeni neukazuje na předpi's § ,~4? ex._:., á~
1~~6 ex. ř. vhodně použítí všech.
movitých věcí, je na ~~ I V :pnpa ~. téŽ! předpisů o náníí-tkách a odpředpisů exekuční~o mdu, Ime~o~1 e § 37 ex. ř. o' odpom jiných osob.
pont proti povolen! ~xekuc~: ze]~enoadevzdání nemovito,sti k návrhu vyBylo-li tedy povol emm vyk Izem} o do .práv ]'iné osoby, je na ní, aby
. I
dl § 156 ex ř zasazen
.,
- . proto
, : . . _ bylo dotčeno jej! právo, a ;e l.e
.
dražlte e 'po.e
prokázala P?ra~emp':ava'n~e V tomto případě jde o dva rll.',ne .vy~ra
nucené vykl1,zem nepnpust.
d "I' každv' ]'íné nemovltostl za.ro_. -'
ené dražbě vy :razl I ' .
•
h d o
žílele, kten pn vnu'c.
-'kl
t' Bylo-li povoleno k navr u ov ~
veň vydražo,va~é a
PrlkU"!~~ '~~i vydražené nemovitosti, a bylo~lt
la-cích rekurentu~uocene vy 'konu' J tohoto vykli'zeni, zasaženo do ~rav.
snad při po~olent ane~.~ ~Y'in 'ch nemovitostí, nemůže se ten~n b;amtl
Martína MI. J~ko vyd~a:;1 e e ]u.du _ 'ímž bylo nařízeno v~kh~em v~
proti usnesel11 exek~cmho ~ hé'ho v~dražitele, tvoříd pravnl pome~
dražené nemovItOstI pro ru -'t I
povinny' m _ rekursem protI
.
h 'ícím vydrazl e em a
..,
.
'b toliko meZ!' naVI Uj'
•
t to ]·e]··lc.h poměru účastmkem, ny rz
. ,
h
. N 'b ť nem v om'
tomuto usnesen!. e o
.
.
k ' , nl0~'n,0,st nastoll,piticestuo s cra
,
. k t kova ma pa ]en' ~
"t I
osobou třetl, a. J<l o a_). O dstatněnému rekursu druhých vydrazl e ll,
na'z_~ačenoll (~.37 ex. r ...: u~'~ost rekursu Martina Ml., hyl:o p~oto vykten pouokazuo]11 na nepnpMt do ovolení vykli~ení "emovlto'sh vydra-

"P

§

pn;

o

~~~~~ih ~:!~~~~o~tji,~~;m v~dražftelem odmítnouti~

Čís. 1737~17380_
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Předpis § 239, odst. 3 ex ř ne lati,·

usneseni jen rozvrh hyperOCh~.·

p

. .

Je-h preQmétem rozvrhovéhO)

(Rozh. ze dne 15. zán 1939, R I 530/39.)
V exekuční věci E 965/38 okresnfho soudu'
. "
byla. ~nu.cená dražba nemovitostí b 10 d '. vP., JeJl'?,ž předmětem
podam, ze po USpokojenI zástavnlch YVěřitOf!leno .t~koveho nejvyššího
zbyl~. hyperocha. Tuto h~perochu rozdělil s e ll, a v~ntele. vymáhajíciho
SlOnarce udánlivé majitelky h ,
h'"
oud pr~e stolIce jedniťk cestelům. Stížnosti Josefa P do YroPZeVrohc y~hJednak JeJlm vymáchajícim věřim t
rove 'O usnesení " ~
"
u o venteh nepřikázal z hvperochv'c
,k
')lmz prvy soud toNe'
••.
.
• nt , r eur s n I s o u d nevyh '1
J v Y s S I S o u d odmítl dovo'laci k
J
'
Ove .
, re ms osela P.
Vy.

•

' . ,

D ů vod y:
V sou'Zené věci nejde o vý'"imečn' .' :.

P?uštěji~í mimořádný

revisní, ~ekUifS yp;;;l'iťd § 239,. odst. 3 ex. z., při
nemu v rfzení o nu·cenou dražbu nem"( ;?zvrhovemu u·snesení vydabyla h}éperocha, t. j. věc movitá DOVO~~l.oS ~ ne~O'ť p·ředmětem rozvrhu
a § 78 ex. ř. nepřípustným.'
,CI 're UfS Jest ,podle § 528 c. ř. s.

čís.

17380.

Pokud rtlČí pořádající klub za •
footbalI<wém zápasu.
uraz, zPůsobený diváku hráčem ptí
(Rozh. ze dne 15.

zářf 1939, Rv I 1280/38.)

. Žalo.bce, jenž ziťplatil vstwpné na zác
,,'
nym ~Iubem, byl kopnut do. nohy hr ,fas v kopane ~O'řádaný žalovaFranh'skem P., když jmenovan' hrá
a ,:m dlUheho zapasivšího klulbu
běhl v prudkém běhu' ,pom,eznl"yč' č, .chk,teJ,e rychle dostihnouti míč přeh
aTll az· ohraď h'''ť
'
~a o radou na místě určeném ro div',
_' ,e nse, kde stál žalobce
zena holenní kost, domáhá se ,P
.. aky., Zalobce, Jemuž byla přera
mu Ško.dy. Niž š i s o II du~~llyOď;adlaoJbfc, I'~ ~lulbku noáhrady způsohené
• l'. S o u d • l b '
ll! n"TO
duvod'e'm pO' pmvu
.
N e J'v y s• S
za O' u zaml<1.
.
D ů vod y:
Žalobce z",koupením vstupenk n
.
tovním klubem jako'žto pOřadate!e a z.apas uzavřel se ža.lovaným spornásl. obč. zák.), podle níž měl ža~v~:py.a~~ ~mlou~u . ~?í,lo (§§ 1165
u umOZ'llIÍD zalobci, pokud

možno nejbezpečnější piihHžení k zápasu dvou mužstev, konanému
obvyldým způMbem. S lohoto h'lediska obyčejné porušení pravidel lootballového zápasu hráčem není již vadným plněním, vždyť proto pti
zápase účinkují rozhodčí" a z povahy zápasu plJ"ne, ž'e divák na foa-tballovém hřišti musí počítati s ji,stým normálně se naskytujícím nebezpečil11, které jest mu zjevno a které ,pořadatelstvO' zápAsu, jež nemá při
normálním průběhu na zápas samo vlivu, nemůže zameziti. Musi tedy
divák počítiťti na př. s tim, že míč vletí db' obecenstva, po připadě, že
na, menšim hřišti odpovídajídm mistním poměrům může dojiti k nárazu
hráče do diváka u ohrady hřiště. Podle toho musí i, divák sám pečO'vati
vhodným chovánim o svou bezpečnost, na př. odstoupením od ohrady
hřiště, k"m se za míčem žene hráč, u<hnutini těla, aby Ziťmezeno bylo
snad rozbiti brýlí a poškození oka míčem zalétnuvším mezi obecenstvo.
Kobs"hu smlu'V'll,ího, plnémí pIi záqJasu v kopané patří tedy zabezpečení
diváka v no-rmálních mezkh a při řešení sporu jde o to, zda hráč, Zpllsobi'vši žalobci poranění, vybo,čil či nevybočil postupem niž,šímiS'oudy
zjiSténým z normálniho průběhu hry neobvyklým způsobem, čímž neúmyslně poranil žalobce. žalohce netvrdil, že hráč, když při své hře ho
poranil, překročil meze obyčej,ného vybočení hráče z pravidel hry, naopak uvedl v odvolacím sdělení, že si hráč ten nepo6nal neopatrně,
»ježto jeho jedn<íní je vysvětlitelno zápalem hry, nebof footballový
zápas jest v podstatě stále nebezpečnou hrou, zejména, jsou-li sily obou
stmn vyrovnány a stupňuje-li se prudkost hry, s čímž musí klub zá,pas
ppřádající po,čítati jiťko s normálním zjevem«. Nepovažuje-I'i však podle
toho sám žalobce postup hrácče jej por"nivšiho za neopatrný, přesahu~
jíd mezí obyčejného vybočení, z ,pravidel hry,' piťk podle toho, co výše
, jest uvedeno, nemá nárok nanáhradUl škody podle §§ 1313 a) nebo 1315
obč. zák., jak měl zato odvolací soud, a jedině z té okolnosti, že· žalobce, přihlíižejíd jako platíd divák iootballovému' zápasu, pH obvyklém průběhu zápasu byl neúmyslně poraněn hráčem, nelze vyvoditi
podle zákona náhradní n<ÍJrok proH pořádajídmu klubu. Na tom základě, že hřišté žalovaného klubu snad bylo vadné 'Pro malou vzdálenost obrady pro obecenstvo od pozemní čáry, žalobce odškodňovaCÍ
nárok neuplatnil.
čis.

17381;

Zákazem přesouvati daně (§ 341 zák. o přimých daních) není dotčeno ustanoveni dovětlm, jimž zůstavitel uložil dědici, aby platil s roč
ním důchodem OťHmzovnik:u i rentovou a ducbodovou daň připadajíci
na tento důchod.
(Rozh. ze dne 15.

září

1939, Rl' I 2810/38.)

Zustavitel Karel S., k jehož pozůstalosti se přihlásil bezvýminečně
jeho syn (žalovaný) jakožto dědic z testamentu, zanechal poslední po- .

-

čís.

17381 -

_

Čís.

17382 -
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ří·zení, V němž

uložil žalovanému, aby žalobkyní vyplácel roční dúchod
30.000 K pololetně předem počínaje dnem jeho úmrtí. Žalobkyně před
nesla, že podle posledního pořírzení veškeré dědické poplatky a všechny
daně jakéhokoliv pojmenování má platiti žalovaný, takže musí obdržeti
roční důchod čistý. Jde o požitky, poárobené rentové dani, pokud se
týče dani, důchodové. Poněvadž jíl z vyplácených částek byly tyto daně
skutečně předepsácny (daň dúchodová jejímu manželu, ježto s ním sdílí
společnou domácnost), domáhá se na žalo·vaném zaplacení těchto daní.
ProH žalobě namí·tI žalovaný, že žalobkyně nemůže zaplacení těchto
daní požadovati vzhledem k § 341 zák. č. 76 z r. 1927 a 226/36 Sb.
z. a n., ježto tento závazek, uložený mu posledním pořízením, jest právně
nepřípustný a nepl!atný. Níž š í s o II d Y uznaly podle žaloby a o dvol· a c ír s o u d v otázce, o nia< jde, uvedl v d ů vod ech: Podle
§ 341 cit. zák. (zák. č. 76/27, 18{)/27, 167/30,226/36 ve znění' vyhlášky
227/36, opraverné číls]em 284/36), jsou m~platné pouze dohody sjednané,
aby přímou daň nesla místo poplatníka zcela nebo částečně osoba jiná.
Odvolatel nepřípustně toto ustanovení zákona rozšiřuje na všechna
»jednání, která by směřovala k tomu, aby ... « a marně v tom směru
poukazuje na materiálie zákona. Z důvodové zprávy (tisk senátu N. S. R.
r. 1927 č. WOO) nelze pro výklad odvo'latelů" nÍ'C vyčí'sti a je z ní jen
zřeÍ'mo, že zákon zmíněným ustanovením chtěl zarbrániti aspo,ň zjevnému
přesouvání daně s poplatníků na osoby jiné smlouvami, kterými by poplatník svou daňovou povinnost chtěl převaHti na subjekt, kterému
zákonodárce povinnost nésti daně uložiti· nechtěl. Zd·e však nejde o žádnou smlouvu, nýbrž o jednostranné pořízení. zůrstavitelovo, ale nejde ani
o akt poplatníka, který by se daňové povi·nnosti.chtěl vjOhnouli, nýbrž
o "kt osoby od něho odlišné, ježto poplatníkem by tu· byla žalobkyně, _
případně její manžel. Nelze tudíž ani z výše uvedeného ustanovení zákona dovoditi, že hy dovolatel nebyl výše ;,vedeným příkazem zůsta
vitelovým vázán, a stejně tak ne z § 653· orb-č. zák., když, jak dovozeno,
nejde o žádné opatření protizéJkonné ani o žádno·U! výminku! nemožnou
nebo nedovolenou.
Ne j v y Š š í s O U! d nevyhověl dovoláni·.
D II vod y:
Dovolaci soud neshledal zákonného důvodu, aby byl rozsurdek od·
volacího soudu změněn nebo zruršen (§ 510, odsL 3 c. 1. s.J. Pokud jdé
o výklad § 341 zák. o přímých daních ze dne 15. června 1927 Č. 76
z. a n., podotýká se toto: Ono U'sianocení zákonné zní: »Dohody sjednané, aby přímou daň nesla místo poplatníka zcela nebo částečně jiná
osoba, nejsou právně účinné.« Vládní nařizeni ze dne 20. pwsince 1927
Č. 175 Sb. z. a. n., kterým se provádír zákon o' přímých daních, poznamenává k § 341: »Právní! bezúčinnost ta-kových smluv platí pro každý
obor právní, tedy nejen pro ohor :práva soukromého, nýbrž i pro obor
. práva daň'Jvé-ho.« (Viz čl. XVI. uváděcího ustanovení. § ! 7 čís. 6 a

.
. '" . h daních v čl. XVI. uvedené, mluví o závazci~h
o pnm. yc. k
t "'. k za'k(}llu o přímY·'ch daních, v. ydanem
§ 78 e), zak.
aty' ch) V omen an
U t
uvne '

prevz
I:..... ovateli praví se na straně 901 toto: » s asml
Bušákem a da SlmI SpiS
,.
" " . h d . . , podle
' ' liti- ze'ména přesouvall! pnmyc
all!, lez
Dr. "
novem § ,341 m~ c e . lsti ze svého poplatník, to jest osoba podle
'myslu zakonod-arce ma ne .
lb .. , od poplatníka odu
d'
inná smluvm cestou na o·so Y Jlne
I
, I
zákona alll pov. ! .. d o daň důchodovou a rentovOU·. V hla~e .
lišné.«. V. souzen,; veCI ~Ia~ě VI o rentové dani. zmiňuje se však z~kon
o dam duch.odove a v.
d'd' t' , (§ 7/2)' o. neodevzdaných pozusta" 'h dankh take o oe (C VI
,
. .,
'b I
o pnmyc
b'ch ovolaných k dědické posloupnostI, lez na ty po10stech a o.. oso a. P
d t
4 a 24 odstavec 3)' o pO'ZltClch,
.,
• t losl! (§§ l o s a v e c ,
' . d"
žívalll pozus ~ -..
d . 'vání posledním pořízení nebo na kOUpI ,ukteré se zaklada]l na aro )' P . d '. ' tedy zákon o přímých dalllch
chodu (§ 172 odstavec 2 č;5. °.l"ržn~voa osledním pořízení a dědictví.
nejen o dohodách· (smlouvach), nyb . § 3fl toho,to zákona a smlouvou
l e že dohodou ve smys lu
, .'
I S
Z to h o p y~ ~ .
, , ' k § 341 nelze rozumetl- do-vetek Kar a : .ze
podle rpro~adecIr~~3n5ar~t~~~ je pouze jednostranným pri>vnim jednamm
dne 21. bre"na.
" "
, . K la S založené touto hstmou, nepro příp2d smrtI. Pravm Jed,n'§1ll34t' 'k "0 přímých dankh, stanovící
s;p~dá, pro-t~ .pod. usta~ove~~ání' dan~a Rozhodnultí Č. 17.246 Sb. n., s.
pravm bez~čmn.ost pre,s~u. "ti
poněvadž v případě řešeném omm
nelze v prolednavane vecl pouz l ,
~ozhodnultím šlo o pachtovní smlouvu.
čís.

17382.

K výkladu § 91 obč. zák.
.
., , '
. t " osouzení hospodářské mohouc.nOsti VyzlVOU povln es
Pokud .t . pn P
t '\ lm výhodám spoje.ným se služebmm poného příh11zett také k fla ~a n
,
stavením výživou povmnehQ.
(RozI!. ze dne 15. září 1939, Rv I 724/39.)
by jí platil výživné v částce
požitky a naturaliemi
35{) Kč měsíč~.ě,~v:dlc, z.e .za~ov~n'~ě~~arma jízdenku1 na dráhu, režijní
ast 1000 K meslcne ~ ml?,? o~ ~e~stává služební oděv. P r v Ý s o ~,?
uhli skoro zdarma, Jakoz I z K ,'"
O d vol a c í s o u d snml
v,"hověl žalobě co do částky 2200
mes!',!:e.,
J
,."'.
"stky 160 K meslcne.
.
stanovene vyzlvne na ca
I ' lovaného povinným platiti žalobkym
Š
š
í
s
o
li
d
uzna
za
Nejv y
částku 1900 K měsí.čně.
D ů vod y:

žalobkyně se do~áh,á

, I

.

n,a za ov~ne,;\: vše~i

..
'
. volacillO soudu, že natmální výh,od y
Nelze souhl-asl-tI s nazorem od d
50 q uhlí ročně za rezIJl11
.'
b'· ého témčř z mma a
.
"' k
.. pro žalo~aného- nijakou hospodars ou
služebm odevu, po Iran
cenu 14 K 60 I! za 1 q nemaJ!

-

čís.

_
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430
podpoře tohoto názoru odvolacím soudem uváoděvem, určeným jen pro výkon služby, žalovaný
takže se oděv nedá oceniti, a že není 'prokázáno,

výhodu. Okolnosti k
děné, že se služebním
nemŮ'že

disponovati,

že by žalovaný spálil celých 50 q uhlí ve své domácnosti a tím ušetřil
částkU' 500 K ročně prvým soudem předpokládanou, nejsou s to opodstatniti správnost toho-to názoru soudu druhé stolice. Pro celkovou hospodářskou mohouonost žalo·vaného a tím i pro jeho pIatební schopnnst
mají tyto naturální výhody nesporně určitý význ"m, poněvadž se jimi
u žalovaného proti jiným' osobám, výhod takových nepožívajícím,
zmenšijje režie vedení vlastní domácnosti, snižují- povšechné životní
náklady, ježto mu odpadaj< značné položky na ošacenÍ" a o,top, jež jiné
osoby musí na opatřování těchto nezbytných žIvotních'potřeh vynakládati, a tím se přece nutně zvyšuje i celková hospodářská mohoUlcnost
a platební schopnost žalo'vaného. Nutno proto při- posuzování přiměře
nosti výživného přihli-žeti i k těmto výhodáJm. Při náležitém zřeteli na
tyto výhody jest sní·žení výži'vného odvolacím soudem z 220 K na pouhých 160 K měsíčně příHšným. ,oo·volaclo soud pokládá proto snížení
výživného při-souzeného žalobkyni prvý,dl soudem o 30 K měsíčně, tedy
na 190 K měsíčně, za odpovídající majetkovým poměrům žalovaného.
čís.

17383.

Plenáml rozl!. č. 7760 Sb. n. s. nepozbylo významu za účinnosti nového vyrovnacího řádu (zák. 64/1931 Sb. z.a n.).
účinky § 67 vyr. ř. nenastano-u, nezaplatil-li dl~žník včas ne.pa-tnJý
zlomek vyrovnacl splátky jen z početniho omylu a omluvitelného nedopatření, aniž počítal též s doručrlým poplatkem. Totéž platí pro země
dělské vyrovuacl ř1zení (§ 3 vlád. nař. 76/36 Sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 15.

září

1939, Rv I 815/39.)

žalobci (zeměděl'ci) se domáhají žalobou podle § 35 ex. ř. nepří
pustnosti exekuce povolené žalovanému k vydobyti celého zbytku pohledávky 1.582 K (§ 67 vyr. ř.) tvrdke, že podle potvrzeného země
dělského vyrovnání- jsou ,povinni platiti jen splátky na vyrovnací kvotu,
které řádně platili, takže nedošlo k obživnutí pohledávky. Proti žalobě
namitl žalovaný, že došlo ve smyslu § 67 vyr. ř. k obživnu·ti celé pohledávky, protože mu žalobci nezaplatili celou první vyrovnací kvotu, zaplativše na ni o 80 h méně, přičemž musil zaplatiti ještě 5() hal. domč
ného, takže do'stal zaplacelno celkem o 1 K 30 h méně než činila vyr.ovnací kvota. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c i s O u d uznal
podle žaloby. D ů vod y: Jde jen o to, zda nastalo obživnu'tí celé dlužné
pohledávky podle § 67 vyr. ř. jako následek neúplnéhO' zaplacenI prvé
5% splátky vyrovnací kvoty. Na prvou splátku bylo o'všem zaplaceno'
v 8denní, lhůtě poskytnuté podle § 67 vyr. ř. o 1 K 30 h méně, z čehož

'1 , . r že vyrovnáni nebylo splněno a že stihiL žaprvý so~d VYVOdl. zave ': ohledávk . S tímto názorem však nelze S?U'lobce nasledek ObzlvnuÍl p t . y d'l 1 K 30 hktery.' zajisté mozno
..
boť se jednit o nepa my roz 1
,
d' k
hlas ltl , ne • ' . , I a omluvitelné nedopatření. Z&kon, nehle lG· e
uznat; za poc:t~~ ,o~ikomu mimořádnou. lpíli a bedlivost, spokOJUje se
znalcum, neu· a a.
.'. d
ída·Í". ruměrným schopnostem oby~ 879 obč. zák.). Nedopatřeni
s takO'voul píli abedlrvosÍl, l~~~ ~~;
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D ů vod y:
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Dovol"cí soud ;,e;;hledal zák?nného
ciho soudU' byl zmenen nebo zrusen (§ .'
'k· 314/1935 Sb. z.
čl. I č. 3 zák. Č. 251/~934d,Sb. z. a ~d', atoCtlo'}VZar~z~'odnutí nejvyššího
' vyvo um se u'va 1
.
a n. ) . K d0'.'0IaClm
..
."
'eho d'ů'vodů nebylo vysloveno,
'n
s
j'akjestzrejmezj'
"
,.'
t'
soU'du 15759Sb . '. ",
Sb .
o.zbylo významu za ucmnos 1
že plenární rozhodnutI Č. 77~O .' n. s. op Sb .
) i když se jím
no'vého vyrovnacího řidu (zak c. 64/1931
. z. a n. ,

Čis.

-

432

17384 _

-

čis.

17385-433

r

nelze nadále výhradně řiditi loak
vycházelo v podstatě ze zá;ad
onD ro,zhodnutí (č. 15759 Sb. n s)
níh? .rozhodnutí, že dlužníka ;m~~~I~;e~e p~~vnÍ větou to~oto ple'ná;_
p!':':,nt omluvitelné nedopatření Arciť ' !est,~lze ,se mu prihodilo při
mzslch soudů nabyl nej'vys's" , . d
na zaklade skutkového zj'i'štěnl'
'd k
I sou' ' v onom spo
'
,
pro. po lad nebyl splněn u dlužníka k '
ru. presvedčeni, že tento
:. tery ta?, jednal nedbale. Tomu
tak nebylo v sou'zeném případ'
dospěv k závěru, že žalobci tol~k coz odvol~CI soud správně vystihl
nedopatření. nezaplaHH včas nepa~r:' ,p~čern~,o omylu a omluvHelného
Y,; ~?,e ::30 K první vywvnací
splátky složivše méně o 80 h a
poplatkem 50 h. Také v tom že n~poclt~Jlce pn t?m ještě s domčným
bez upominacíhD dopí-su ma', zalobc, nezapla!tlt tu,to splátkw ihned
n~dbwlost a lehkomys'lno~t, u~ne r~fovolatel, sp~a!řu-ie neobyčejnou- jejich
?,I~ka a za'P'lacení _. se stalo /něko~arn,e, Ze vse - splatnost, upoI duvody napadeného rozsudku je' Itk~?n~ch. Předchozí úvahy jakož
platí podle § 3 vlád. nař. Č. 76 1~3~e Q, Hajl u,sta~ovením § 67 vyr. ř.,
ro'ynacim řízení., o' jaké šlo, v so~zen' S,b .. z. a n. I v zemědělském vyvlad. nař. Č. 83/1939 Sb
e ~~Cl, a ,to beze změny podle čl. II
n?s.ti až dnem 31.březn~ zi9~9n"t!'JerEazio vladní, nařízení nabylo účin
vecl, kde šlo o' následky nedOd"
~o dobe rozhodné v souzené
10. května 1937.
rzem prVnI vyrovnací splátky ze dne

r

mezi jinými pohledávkami, určitě pojmenovanými a označenými zvláštnimi písmeny, t"ké pod zvláštní. písm. d) v § 3 toho vládního nařízení
»pohledávky pojistných prémií soukromých. pojišťoven«, neplatí tato'
výjimka pro pohledávku vzniklou z toho důvodu, že vymáhající věřitelka
pojistnou p!émii za ~ojistn~ky zaplat~la ... Nejde ~u o pohledávku soukromé PO]lsťovny ant o pOJIstnou premll' v prayem slova smyslu.
čís.

Domáhá-li se odporující věřitel, aby dlužníkův smluvce trpěl, aby
byla pořadí před jeho pohledávkou na dlužnlkově nemovitosti vtělena
pohledávka věřitele, není závady, aby nebylo žalobě částečně vyhověno,
pokud je v souladě se zákonem (§ 14, odst. 1 odp. ř.), to jest, pokud
má míti ten účinek, že žalovaný dlužnlkiiv smluvce musí trpěti, aby odporujlci věřitel vedl pro svou pohledávku exekuci v pořadí pohledávky
dlužníkova smluvce, na jejím místě a před ní.

v

(Rozh. ze dne 15,
Srovn. Sb. n. s.

čís.

17384.

K ?kIadu § 3 lit. d) vl. naf. Č. 150/1937 Sb. z
Vyjin1ka stanovená v § 3 lit. d) vl' cl
a n.
neplatí pro pohledávky třetích osob . ~ nar.~. 150/1937 Sb. z. a n.
nou prémii.
'
, jez zapravily za pojistníka Qojist,v

v

•

(Rozh. ze dne 15. září 1939, R II 165/39.)
P r,! Ý s o u d zamítl návrh- povinné st '
p:oto, ze touto exekucf. vymáha" , t
r~n>: na, odklad exekuce
zarního pojilitěni, jež zaplatila jlCI s rana vym<lha dluzné prémie z počís. 150/37). Rek u r sní, s ~~~ov,n~oU'lstra?u (§ 3 lit. d) vl. nař.
exekuce,
vy Ove navrhu na odklad této
tNe j vy Š š í s o ll' d ne

z ,... '

h VI
vy Dve dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

" . v~jlmec?é povahy ustanovení vládnih
"
.
"
.
plyva, ze nenl na míste' v'klad
""
, . o ';'nanzenl,
o nez tu jde , vySlrSl nezIl
v,.
Y
tedy ustanoveni čl II § 3 d) I'd '"
pllpoustl jeho doslov. Nelze
,
va. nar cis 150/1937 Sb
d atl. v tom smyslu,.jak
to činí, stěžovat~l'
" .
. z. a n. vyklánovené v článku II § 1 vlád n' " . ka. Jestltze byly z výhody sta,
'. ar. C1S. 150(1937 Sb . z . a n., vyjmuty
!
v

17385.

čís.

září

1939, Rv II 177/38,)

15855.

žalobkyně cítíc se zkrácena zřizením kniho,vniho zá,stavniho práva
pro udánlivou prý pohledávku žalovaných na nemovitostech její dlužnice, domáhá se výroku, že jest dlužní úpis z \1. října \934, který byl
u okresního sowdw v R. pod Č. den. 1069/34 ve vložkách čís. 369, 816
a 1271 kat. území R. 'kJnihDvně proveden, pokud jím ~řídila Julie W. ve
prospěch žalovaných zástavní práv'o pro- jejich pohledávku, vůči žalobkyni bezúčinný a odporovatelný a že jsou žalovaní povinni snášeti, aby
byla knihovně vtělena v pořadí před touto jejich pohledávkou pohle"
dávka žalobkyně z rozsudku krajského soudu v O., po případě také
ještě další její pohledávka, o níž nebylo dosud ještě pra:voplatně rozhodnuto. Niž š í s o u d y zami11y žalobu, o d v o' I a c í s o' u d z těchto
d ů vod ů: žalov<lní nevznesli sice námitku :pro-ti zněni žalobní žádosti,
ale odvolací soud se musi z"bývati z úřední povinnosti otázkou přípust
nosti žalobní žádosti, protože nelze rozsu'dkem vysloviti něco, co jest
exekučně n'1provedHelné a právně nemo,žné. Žalohní žádost všwk, jak ji
žalobkyně v žalobě učí-ni,la, aniž ji během sporu 'byla opravila, nelze pokládati' za přípustnou. žaloby podle zákona odpůrčího nejsou
žalobami, určovacími, nýbrž j'so'U žalobami o plnění, takže žalohnf návrh,
znějíd na zjištění, že dlužní' úpis jest vŮ'či žaIobkyni bezúčinný a ode
porovatelný, nemá významu, nýbrž obswhuje jen otázku pro spor p-řed
určující, kdežto vlastni žalobní žádost musí směřovati k tomu, "by žalovaní, jejichž jednáním s dlužníkem žalobce jest odporo'váno, něco
plnili nebo byU pDvinni trpěti, Tato žádost jest ovšem v žalobě také
obsažena, ale podle názoru odvolacího soudu jest jednak nesprávná,
Civilní rozhodnutí XXI.
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jednak nepřipu'stná s hlediska knihovního zák
- , ,
'
afby žalovaní byli povinni snášeti ab v ořa;.na~ zal.obkyně toti,ž ,žádá,
byla na nemovitosti Julie W vtěle!a Phl d; pre~ JejIch pohledavkou
o
další její pohledávka dosud 'í'ne řiso / , e av~a zalobkyně, případně
této žalobní žádosti mají ž~lova~í _ ~~~a, mz Jest veden spor. Podle
dávku, knihovní- pořadí před SVOll' po~fe~'
po~.~o~plh pro její pohleTuto, žalotbní žádost pokládá odv I ,av dOu, zajI'ste, nou na nemo,vitosti.
. d'
o aCI SOll" za nepřípu tn
'
zasa ne nemůže odporovatel požado t"
" . ' 's ou, pro,toze
knihovního, nýbrž jen ",by jeho d ~a I., ,~ostoupelll přednosti' pořadí
z nenl0vitosti lI'SpokojiÍ se svou Va pu~:; yh povmm trpěti, aby se
na jejich pohledávku. Názoru Odv~I~~\ e cnou, pohledáJvkou, bez ohledu
návrh toho obsahu že' J'sou' z'al'ovan' I o sou: du by odpovídal žalobní
'
I povmm trpT b
'
,
',
pro svou pohledávku' ll'spokojlla z urÚté nem', . e I, ,a y se za,lobkyně
hledávku' žalovaných zajištěnou na t"
,O~ItOStJ bez ohledu na pokou. Poněvadž žalaťni žádost jak j:Zt netmovltoslI před její pohledávvyh?,vuje tomuto názoru odvolacího s~u;u o~to, s~oru stylisována, nenepnpll'stnou. Ji'ž 'proto b l ' I 'b
.' p klada Jl .odvolací soud za
.
y o za o u zamltnoutJ
-.d
v pozemkové knize snaď obě pohl d' k
' amz sej e na tom že
sledují bezprostředně za s"bou _preta~. y. °t?porovatelova i odpůrců' ná' Id"
, kni'ho'vnleh" věřHelů
o oze Ikdlmb by" mohla 'y,I
b"ť d '
prá
e ujlcz,ch
otcena
, ~a nas
vanych byly zMaděny ,pohledávk '1 b'k }' Y pred pohled",vku ža'lo, --. t d
' y za o I yne
K a d I" h
() nez Jes" osud' veden dalšÍ' spor mezi žalobk ,.; ' .. a
K,
anr vylOUCIÚ možnost, že i s pohledávk,'
a JeF dluzmcl. Nelze
nastati dalšÍ', bud' právnI' neb'o k, 'h a~" Od?, mcu odporovatelky může
,
ll] OVlll
zmena V hl d
s~emu právnímu názoru nepokládá od I '
. z' e 'Om k tomu'to
byval dalšími odvolacími dŮVOdy a "!t~ aCI. sou.d za nu,tné, aby Se zaNe'
, , ,
vy aml.
hOdnutl~ v y s S I S o u d lI'ložil odvolacímu. soudu nové jednání a roz-

°

klll

,rOl,

D

Ů

SI: .. ; ...

o postoupení knihovní přednosti, není o sobě rozhodující, neboť to by
mělo podle zajišťovacího účelu každého zástavního práva stejně jen
význam pro pořadí" v němž může býti provedeno, případné uspokojení
exekucí. Podle § 14 (1) odp. ř. by měla býti exekuce ve prospěch žalobkyniných pohledávek provedena v pořadí a na místě pohledávky žaIGvaných; žalobní, prosba se však domáhá toho, aby exekuce mohla býti
vedena sice také v pořadí pohledávky žalovaných, ale se zachováním
zástavního práva pro tuto pohledávku, která by zůstala zajilštěna za pohledávkami žalohkyně, takže by obě pohledávky byly zajištěny zástavním právem se změn.ěným pořadím. Ale ji'ž z tohoto přirovnání pIJ-ne, že
nej de tu snad o žalobní žádání něčeho jiného než zákon připouští, nýbrž
jeli' o. žádání, v širším rozsahu. Není proto závady, aby nebylo žalobě
částečně vyhověno, pokud .je v soul",dě se zákonem, to jest, pokud má
míti ten účinek, že žalova~í musí trpěti, aby žalobkyně vedla pro svou
pohledávku exekud v 'pořadí pohledávky žalovaných na jejím místě a
,před ní; v případě, ,že by bJ-lo ža.]obě vyhověno, musi,1 by ovšem výrok
rozs<tdku býti na tento účinek omezen. Předpokladem pro takový postup
by ovšem bylo, že žaloba jest jinak opodstaměna, jak žalobkyně ve
svém odvolání dO'Jičovala. S touto otázkou se odvolací soud se svého
mylného, právního stanoviska nezabýval.
čís,

17386.

Soud jest oprávněn zkoumati rozhodnutí spolku, zda
ze spolku odpovídá stanovám a zda se nepříčí dobrým

vyloučeni člena
mravům.

(Rozh. ze dne 16. zMí 1939, Rv I 2602/38.)

vod y:

Podle § 14 (1) odp. ř může odpor '"
'"
ným jednáním ušlo ze jmění dlU'žn'k U'JICI bventel to, co odPGwvatel_
nebo čeho se dlužnik zřekl ro : V ov~ ne 'o .co bylo z něho zcizeno
třeba k jeho uspokoJ'ení V' foll'zeSnee?e pozado~ab po.twd, pokud toho jest
, k 'h
.'
veCI' secI'tí žalobkyně k '
zemm ' nr ovního zástavního práva pro wdá l ' ,
,
,z ",,-:ena zří~
IVOU p~0?le9avkU' zalovane '
na ~emovltostech dlužnice žalobkyně'
zkracená véři,teIka ve smyslU' u'veden.{h pre: ~, s.e muze zalohkyně jako
~by hlovaní trpěli, aby se us oko'ila ~ pre, pISU dom~hati jen toho,
Jedna Je již zavtělena, z nemovftosd dlu'ž~i~?vml '~ohleda~kamI, z nkhž
v~telným jednáním odebráno pro pohledávku, ~oradI, J,ez bylo odporoČIS. 15855 Sh. n, s., dále k literatm Wei
_, zalovanych (srov. rozh,
Ausgleichs- und AnfechtungsordnuX" 193~s, scechoslovakzsche Konkms-,
Kommentar zm osten Konkurs Ab I' 'h tr. 348, pozn. 16, Lehmann,
1915, II, svazek str 252)' ža'lo-b'k u~g elC ,s- und Anfechtu'ngsordnung
,
" . , , Y'ne se vsak do . h' t h
vam tJ;pěli, aby 'se v po-řadí řed'e'fch"
:, ,ma a o' 'O, aby žalona nemovitGsti dlužnice POhl~ávkyJ Jžalot~hl~da:,kou dostaly k vtělení
yne. Ze by tu sla vlastně

t

Řádná schůze delegátů žalovaného spolku se usnesla dne 31. bř,ezna
1935 na neslučitelnosti členství ve »Spnlkw pro hájení práva zájmŮo lékařů. se členstvím v žalovan'ém spoll<u a usnesení to bylo odúvodněno
tím, že »Spolek pro hájení práva zájmů lékařů« má podle svých stanov
týž účel jako žalovaný spolek, že se však domáhá splnění účelu toho
způsobem, který z,rjmy žalovaného spolku poškozuje, stojí proti němu
v naprostém odporu a vede proti' němu! bezohledný boj. žalobce na
usnesení to byl výslovně upozorněn a zároveň vyzván, aby se svého
členství ve »Sp01ku pro 'hájení práva zájmů lékařů« vzdal, ježtO' by
j,nak musH býti podán návrh na jeho. vyloučení. Žalobce však výzvy té
neuposlechl a poněvadž tím pomšiJ členské povinnosti, byl ze žalovaného spolkli' vyloučen. Ža,lob-ce tvrdí, že toto jeho vyloučení jest v rozporu se stanovami, neúkonné a proti dobrým mravům, neboť se nedopustil ničeho, co by bylo v rozpom s po'vinnostmi uloženými členům
v § 8 stanov, když stanovy žalované nezakazují a nevy'lU'čují, aby se
její ,členové stali členy jiné lék",řské organisace, byť tato' měla za úkol
kritiku postupu funkcionářů žalované. Žádný zákon nestano'ví, že nikdo
28*
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nesmí býti ve dvou neb- více organisacích, byť bojově proti sobě zahrocených. Není také proti dobrym mravům, když člen žalované, která Se
snaží své členy hospodářsky ovládnouti, vstoupí, využívaje právního
řádu, do jiné orgil!nisace, aby její pomocí pozvedl hospodMskou exi,stenci
svoji a celého lékařstva, za kterýmž cílem podle 'jeho přesvědčení nejde
žalovaná správnými prostředky. Žalobce nebyl povinen uposlechnouti
usnesení schůze delegátů žalované o neslučitelnosti, neboť dle § 8,
odst. 5 I) stanov žalované jest povinen podrobiti se pouze usnesením
župních orgánů nebo příslušné odborové organisace, pokud se usnesení
ta stala k Prospěchu a Ochraně lékařského stavu _ U'Sllesení lékařské
komory v tom směm bylo co nezákonné zmšeno _ z čehož plyne, že
nezákonným jest í usnesení schůze delegátú, která není oprávněna zasahovati; do kompetence úřadů co do jednání druhých spolků jednajících
v mezkh své kompetence. Uvedené usnesení schůze delegátů je nezákonné, ježto odporuje právnímu řádu, tom § 20 spol. zák. Žalovaná
nu,tí každého lékaře, který chce míti exístenci, čestným prohlášením,
bez něhož nikdo do žalované není přijat, a'by se stal' členem žalované.
Tak zv. organisační klausulí ve smlotl;vách žalované s nemocenskými
pojišťovnami a léčebnými londy znemožňuje žalovaná každému v ní
neorganisovanému anebo z ní vyloučenému léka'ři možnost smluvního
poměru: s pojMťovnamí a léčebnými' lo'ndy a tedy za nyněj'ších poměrů,
kdy skom každý jest pojištěn nemocensky a poží"á bezplatného léčení
od pojišťoven, možnost existence. Klausule ona se příčí z,;,konnému zákazu, neboť tak se stává žalOvaná protizáko.nnč organisací nucenou,
ani'ž by stanovy pro to poskytovaly podklad. Klausule je v odporu, se
zásadou svobodné volby lékařské dle § II zák č. 221/1925 Sb. z. a n.
a není ve shodě s § 142 zák o soc. pojištění, který zamýšlel jen docfliti
toho, aby lékařstvo jako celek bylo v rovnocenném postavení s pojišťovnami, nechtěl však zameziti volnou' výdělečno,st neorgani'sovaných
nebo z určité organi,sace vylou,čený'Ch lék8Jřů. Uvedenou klausull' chtěla
docmti žalovaná nezákonného vlivu na lékařstvo a výzva, aby žalobce
vystoupil z druhé organ,isace pod hrozbou vyloučení, jest vzhledem
k organisační klausuH útiskem. Vyloučení žalobce ze žalovaného spoIku
jest v rozporu s dohrými mravy, nebof účelem jeho bylo poškoditi' žalobce na existenci za to, že neuposlechl bezprávného, útisk z<l'kl,;,dají_
cího diktátu žalované, aby vystoupil ze »Spolku pro hájeni práva zájmů
lékařů«, kde byl členem na základě ústavou zamčeného práva O svobodě spolčovací. Žalobce se proto domáhá výroku, že jeho vyloučení
ze členství žalovaného spolku je neúčinné a n:eplatné. Niž š í, s o' u d y
zamítly žalobu.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Jest při,svědWi nižším soudům, že se z rwmce tohoto sporu vymyká
otázka, zda byl porušen zákon ujednáním žalované strany s nemocen-

"V,
.
bn 'mil fondy, tSrkající-m se t. zv. orga'nisovan~
i
ským dpOJlstovna~1 a,!ece dYI ' ne'hož se léčeb-né fondy a nemocenske
' vol'by lekaru po' e
,
,.. k
louvy
svoho
ne
, že, neu'Je
. d na]!., ,k r om'e' stanovenych vYJlme srn . ' h
.,
.
ly
P OJ·lsťovny zavaza ,
' I ov ane' st'rany anebo
"
kt· není členem za
' . 's'polku »Rele , s-h
, d:7tschen Aerztevereine«. žalovaný spolek Jest podle sVkYc
s
verban
er
.
, .. , .ni a v lu,čování členů a soudu Jest z' oustanov ali'tonomm;n' v P;IF~~í ze s;olku odpovídalo stanovám, a ježt~
malí, !d~ us~esenl ? vy ou ehmotně r;tvní význam, zda nebylo. proh
vylou;cem ma. pro zalof~\ v dovol~nr netvrdí, že nebyl zachova~ lor., § 9 bl. Ježto stanovy nepredpIdobrym mravUlr;r. Dovo ~ e , .
mální pos!u!p .predepsan~ .s,t~~o:~~~č~nínelze říci, že vyloučení žalo'?y
.. ~mi Není však sporu o tom, ze
sují, že ma byb ,uv~den U\ o
covo je ve lormalmm rozpo!u se st,anov oz~rnění roto že byl členem
žalobce byl vyloučen po pre~Ch?Zl;n ~lp« kter '~á si~e týž účel jako
»SpolkU' pro h"jení pr~v a o:aJlmu l~k:[r~dy se~šak dom<ihá účelu toho
žalovaný spolek: po, na~.oru z~ o::~~ce' oškozuje a stojí' proti ní v nazpŮlsobem, ktery JeJI' za]my ~., 'ní bezoh)edný boj. Přu posuzování, zd~
prostém odporu a vede pro ~. d b :0m mravům jest tudíž přihlédnoutr
vyloučení žalobcovo není pro I o' r l '
N jde o to že by žalobce
k důvod,ům, pro něž .b~1 zal?bc,e, vY,~u~e~jku e ani o to: zda je či není
nemohl býti členem ]!neho lekarhs~éh, P, a' záJ·mů lék.a řŮ'« na škodu
,.
"Spolku proaJelll prav
• d'
způsob
ClnnOSu»·
d ' ' I any' spolek mohl duvo ,ne
"
t
{'b 'J. de o to z a za ov "
. '.1
lékarskeho s avu,
n) drz hého s'po"'.IkII po'hl·'
, , 'h
lze tl· ta.k " J·ak to žalobCI sdel! ,
na ,čimnos! zmlnene ,o ru Ik ' k' 'členství v obou spokÍ'Ch za nea pokládali' z důvodů sp~". ov~> a~~~, fO hájení práv a zájmů lékařů
slučitelné. Z obsahu, ~a,sopI~~k ,Sp '.,s z roku1935, jímž byl proveden
v Praze«, zvaného T,rrbun.~. : ~ru.',~~. oudú, I ne, že zmíněný spo'l~,~
dúkaz
z]lstem lll~shlCh s d n' PosYt're útočil . Je souhlaslŤ1
. " a ze.,skutkoveho
I·
é ' polku a ]e 'Ú' ve e I ' ,
prave pro,lr za ovan ~u s, t z ůsob postupu proti' žalovanému spolku
t.
ne'm a s nutnou spolkovou
s odvolaclm' soudem,
ze ten o p 'I
~
, n' vá se s c e-ns Vlm v ,"
.
a jeho organum nesrov a. d h l ' h . ázorťr, od těch které zastupuJe
kázní, neboť i na členech, Odc yty\yn jejich postup' byl loyálni ke
spr"va spolku, n.utno poza o~~, II'. a j.·es'tě že podle zjíštění prvého
. h ' . o členy Uvazl~ I se
,.
,.
d b
spolku, Je oz JS u
:'"
nového spolku a po neJakou ' o u
I. r'í'ci 'že by se postup žalo'vané
soudu byl žalobce lunkclo~are,~
"d·1 '
·,s Tnbunu lekmu ne ze
,
h.. .
spolu", I cas?:p~",
důvo'du ·eho členství v »Spolku pro . ,aJem
strany,
vylo~clvs,
:~IObC,~č~
práva zajmu
lékaru«,
pn I dobry'"" Jmravům a spolčovací svobode.
rv

lekarde~,

r

l
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pr:

'd "
zamítnutí rozluky manJestliže žalovaná stral!a tavr:la
:~=ati
se obnovy původního
želství z viny ž~loboovy, Je~ opr l:en z její viny, a to tak, aby žaloba
sporu,zamítnuta,
skonceneh~
po~lentmzdr~ y původním sporu opravných probyla
tř,:baze se v a a v
středků

(§ 472 c. r. s.).
(Rozh. ze dne 16. zMí 1939, Rv I 379/39.)
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Ve sporu Ck XII a 7/37 domáhal se Jaroslav Š. jako žalobce, aby
jeho manželství s Růženou Š. bylo rozloučeno z výhradné viny žalované
Rliženy Š. a uplat-ňoval jako rozlukové důvody hluboký rozvrat manželství, způsobený výhradně ža'lovanou a opětovně citelné urážky a ubll,
žování. V řečeném spom navrhla žalovaná doslovně: »aby žaloba hyl a
zamítnuta a event. aby bylo manželství rozloučeno z viny žalobce«.
Krajský soud civiln.f v P. rozsudkem z 2. února- 1937 rozloučil manželství z viny obou· stran z důvodů uvedených v § 13 lit. e) ah) rozlukového zákona. Po prohlášení tohoto rozsudku vzdaly se strany opravných prostředků. Ve sporu, o který nyní jde, domáhá se RMena Š. jako
žalobkyně z důvodu· § 530 čís. 7 -c. ř. s. obnovy řízení o rozluku jejího
manželství s Jamslavem Š. a vedeného u procesního soudu pod č. j. Ck
XII a 7/37. P r v Ý s o II d uznal podle žaloby. O d v O· I a c í s o II d
žalobu zam!.tl.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacCÍmu soudu nové jednání- a rozhodnutí.
Důvody:

Podle názoru odvolacího soudu stalo se připojení Růženy Š. (tehdejší
žalované) k nácvrhu Jaroslava Š. (tehdejšího, žalobce) na- rozluku manželstvi, t,řebas původně jen podmíněné, b<;zpodmínečným, když tato ,po
vyhlášeni rozsudkn prohlásila, že se vzdává opravných prostředků, čímž
projevila zřejmě, třebas mlčky, plný souhlas s rozlukou manželství-o
Žalobkyně nemůže se ,prý žalobou o obnovu domáhati s úspěchem ně
čeho jiného, než ve sporu původním, zejména pak ne změny rozhodnutí,
odpovídajícího jejímu vlastnímu návrhu procesnímu, schválenému nadto
ještě vzdáním se opravných prostředků. Než těmto vývodům odvolacího
soudu nelze přisvědčiti. žalobkyně ve sporu, o jehož obnovu jde, navrhovala v prvé řadě zamítnutí žaloby (na vyslovení rozluky manželství
z její výhradné viny) a teprve i,n eventum, tedy v druhé ,řadě, aby manželství bylo, rozloučeno z viny žalobce. žalobkyně (tehdejší žaiovanil!)
od svého návclm na zamí,tnuU žaloby pO' celou dohu řízení výslovně
n-e'll'stoupila. Tento její primérní' návrh během řízeni nikterak n~padl a
nevylučoval jej ani její eventuáln'Í'návrh. Mimo to šlo o ro-zluku manželství, která není dána do vůle stran a o níž nemohou se strany platně
usnésti n<Jb dohodnouti. V řízení rozlukovém, ovládaném zásadou vyšetřovací, musí býtii uplatňovan-ý důvod mzluky objektivně prokázán,
čímž je právni poměr manželství vyňa-t z disposice stran, ,pokud jde
o jeho zmšenf. Soud tedy i při zmíněném eventuálním návrhu mohl by
vyslovilti mzluku manželství jen tehdy, kdyby podl'e zásady vyšetřovacl
zjisHI, že up-latňovaný důvod rozlukový je dán. Prohlá'šení- žalobkyně,
že se vzdává opravných prostředků (§§ 208 č. I, 472 C. ř. s.), je ske
závazným a účinným pm řádné opravné prostředky, nelze jej však bez
dalšího rozšiřovati též na mim'O'řádné opravné prostředky, tedy ani ne
na žalobu o obnovu. Toto prohlášení učinila žalobkyně patrně proto,
že měla zato, že nemá_ naděje na příznivější rozhodnutí v po-řadu stolic
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K . hodnutí O' žalO'bě, domáhajicí se zániku vykO'na!eln?sti ,plateb:
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(Rozh. ze dne 16. zm 19-39, R II 86/39.)
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, Kdo ne~j~ zájmů výrobcových osvojí si prostě novou technickav
upravu zb.ozI vyrobcern zave~enou a zb~ži v této nové technické úpravě
~apod?buJe a uyecde .~!I trh J~ pro neho patentované, avšak v horší
Ja~ostt a za zn~cne mzsí ceny: Jedná proti dobrým mravum souiěže. aniž
sejde l1:a tom, ze~a?adobe?e zboží opatřil svoji značkou. Otázka kla~avosh nE;bo zamemtelnostt napodobeného zbožl jest s hlediska předpISU § 1 zak. proti nek. soutěži nerozhodnou.
'
(Rozh. ze dne 20.

záři

1939, Rv I 3198/38.)

Ž~lohce p~ednesl: že uvedl na trh kleště zn. Fenix, jež přiblásil k patentm ochrane s pnontou od hřezna r. 1936. Dále vvr'b'
d'· ,
sponl y O v o ' ,
••
'
a I a pro ava
, ,{ pf seslvam SpISU za pomocí těchtOo kleští a sponky tyto jsou..
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pro něho patentovány a chráněny čsl. patentem Č. 47.126 a vyznaču-ji se
tím, že spojení sponek je provedeno pouze na podélných krajích svorkového pásu. Jak kleště, tak tyto sponky žalov~ní v horši kvaUtě padělali a přesně napodobili, prodávajíce je (prvý žalovaný) za nižši cenu,
než za jakou byly prodávány výrobky žalobcovy. Kleště byly dávány
do oběhu pod zn. Pragotycp a opatřeny značkou Patentet, CO'Ž je podle
tvrzení žalobce způsobilé oklamati, v.oř,ejnost v tom smyslu, že kleště jsou
pate'n,to.vány, nehledic ani k tomu., že žalovaný Josef K. skutečně sděloval
velkým odběratelům, že jím vyráhěné kleště poživají- patentní ochrany,
že bude žalobce soudn,ě stíhati a že na něho podal žalobw pro poško'zení
obchodu a nekalou soutěž. Domáhá se proto žalobce výroku, že jsou
žalovaní jednak povinni zdržeti se o,značování jimi vyráběných kleští
k seštváni plOochých předmětů, zejména spi,Sů, slovem "Patentel« a dále
že jsou: povinni zdržeti se výroby a prodeje sešivacích kleští, stejného
vzezření a zařízení jako seš],vací kleště značky "Fenix«, jakož i sešívacích sponek v žalobě blíže popsaných a zdržeti se tvrzení, že kleště
jimi vyráběné jsou pw ně -patentem chráněny. P r v Ý s o u d vyhověl
žalobě jen,pokud se domáhá výroku, že žalovaní' jsou povinni zdržeti
se označováni sešívaCÍch kleští, slo'vem "Patentet«, jin~k žalobě nevyhověl. Z dů vod ů prvého soudu, pokud žalobě vyhověl: Označování
kJ.eští slovem "Patentel« zakládá skutkovou podstatu § 2 zák. proti nekalé soutěži, neboť žalovaní tímto veřejně činí a rozšiřují o zbO'ži jimi
vyráběném údaje, které jsou způsobilé oklamati a zjednati tím jejich
podniku na úkor jíných soutěžitelů přeclnost při soutěži. Údaj "Patentet«
mlIže vzbuditi klamnou představu u zákaznictva, že zboží jest patentováno v tu'zemslm, zvláště, není-Ii doloženo, pod jakým čí'slem jest patentováno. O d vol a c í 's o u cl vyhověl žalobě v celém rozsahu. O ů
vod y: Odvolací soud nemÍIŽe souhlasiti s právnim názorem prvého
soudu, že žalobní prosba, pokud jí prví' soud nevyhověl, je neurčítá
a neexekvovatelná. Jde o nekalou soutěž pad'ělán'Ím, tedy o nekalou
soutěž podle § 1 přís!. zákona páchanou tím, že se VJUží"lá vý'sledků
cizí práce a myŠ'lenky napod'O'bován,ím SO'utěžitelova thoží. Kdyby měl
býti sprá,vným názor prvého soudu" že se lze domáhati jen ochrany
pro zevní, vzhled zboží, a že žalobní petit obsahující odborný, přesný
popis výrohku, jest nejasný a nezpůsobi'lý k povolení exekuce, nemohl
by se dov01ávati ochrany zákona proti nekalé soutěži žádný soutěžitel,
který se domoh1 ,zvláštní soutěžitelské posice výrobou a prodejem
komplikovan.ejšího, laikovi nesnadno porozumttelného a popsatelného
stroje. Pro- povolení' exekuce se vyžaduje podle § 7 ex. ř. pou'ze urči
to'sti v tom smyslu, aby z něho byly patrny osobao'Právněného, osoba
povinného a předmět, ~působ, ohjem i čas ,plnění (opomenutí), nikoliv
však, aby toto plnění neb opomenutí bylo jen jednoduchého, každému
a na prvý pohled pochopitelného rázu. Podle § 3 ex. i'. je totiž při povolení exekuce soudce vázán příslušným tvrzením vymáhajídbo věřitele,
že nebylo plněno, aniž hyo tom mohl konati nějaké šetření, a při exekuci smí podle § 358 ex. ř. vyslechnouti jen povinnoU' stranu a pak i zde
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jí musí přenechati, aby odporem podle §§ 35, 36 a 39 ex. ř. tvrdila
a případně ve sporu prokázala, že exekvovaný nárok tu není. V souzeném případě žádá žalobce, aby bylo uloženo žalovaným zdržeti se výroby a prodeje jimi vyr"běných padělků, t. j. výroby a prodeje kleští
a sponek dopodrobna popsaných a nelze seznati, v čem vidí prvý soud
nedostatek určitosti žalobního petitu. Odvolací soud nemůže také souhlasiti s názorem prvého soudu, že žalobce se má v daném pi"ipadě
chránití žalobou podle patentního zákona a nikoli podle zákona proti
neka'lé soutěži. Vždyť možnost patentní ochrany nikterak nevylučuje
ochranu soutěžitelskolf, a může-li ža10bce prokázati, že žalovaní skutečně jeho kleště a sponky padělají a tím ha soutěžitelsky proti dobrým
mravům soutěže poškoZU1í, nelze mu odpi-rati ochrany touto žalobou
vyžadované. Zjištěno bylo, že žalobce po delších nákladných pokusech
vywhil a na trh přivedl zdokonalené sešívací kleště pod označením »Fenix« a zvlá.štní sešívací ~ponky, že pro oboje dosáhl, ať už definitivní
neb aspoň prozatímní patentové ochrany, že žalovaní vyr"bějí podobné
kleště a sponky a že jenaNzejí ke koulpi, pod označením» Jova« a »Pragotyp«, a to za lacinější ceny a v horší kvalitě. Tyto kleště a sponky
jsou věrnou kopii výrobků žalobcových, tedy jejich napodohenínou.
Poněvadž nemúže býti pochybností o tom, že toto jednání se příčí
dobrým mravům sou,lěže a, že j'e jim žalujíd strwna hmotné i' ideálně
(na své pověsti) poškozována, je dána skult'ková podstata nekalé soutěže podle § 1 zák. proti nek. soutěži. Žalovaní také tvrd'Í!i o kleštích
jimi prodávaných, že jsou pro ně chráněny patentem, a proto bylo téŽ.
v tomto směm žalobě vyhověno, poněvadž žalovaní si svým tvrzením
osobovali nepří,slu,šející jím ochranu patentovou a tím na úkor žalobcilY
i lepší posici sOUitěžitelskou.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Žalobce domáhá se ochrany jako soutěžitel podle z!ikona proti nekalé soutěži,; v žalobě i během řízení náležitě dOlí,Číl, v čem spatřuje
jednání žalovan'ých, které předpisům uvedeného zákona odpomje. Odvolací soud právem posoudIl zjištěný skutkový děj s hledi'ska tohoto
zákona a jmenovitě s hledíska jeho § 1. Na věd nic nemění, zda jde
snad také o pomšení předpi.sů zákona patento'vého, jehož předmětem
jest ochrana vynálezů, a zda by se právě také žalobce mohl dovolávati
předpIsů tohoto zákona. Nelze mu zají'sté odpírati zákonný nárok na
ochranu jeho zájmů soutěžitelských, jesmže byly porušeny předpisy
úkona proti nekalé soutěži, jehož předmětem je priivě ochrana soutě
žitelů proti porušování dobrých mravll soutěže jako základu poIádku
v sOl1téži a nezbytného předpokladu hospodářského podnikání. Jde tu
tedy o to, jak posouditi zásah žalovaných do' soutěžní,ch pod'11lí-o'ek žalobCO'vých s hlediska tohoto zákonného předpisu, aniž sejde právě na
tom, že se zásah ten týkal vynálezu neho nové myš1enky, které žalobce
jako soutě'žitel měl hospodářsky z'lllžitko'vati ve svém podniku, nezáleží

.
noho v nálezu nebo oné nové myšlenky ani n.a
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totíž Jde vubec o)e nam, deení svého dovolání kladou důraz na to, z.e
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~' .. ~
Ma'í to za vyloučeno proto, ze pr~
vůbec způsoblle posk?dlb .zalob~e;robJ 'a,sně rozeznatelné od výrobku
pod'le samého znalce JSou Jetc~, y ~to ~1lovaní své kleště označili jasžalobcových nebo od JehO' z
lez, to za dostačující ,pro široký styk
ným nadp~sem »Pra~o!y?,~: 'k o:;I~~~ení závadnosti pozastavenéh~ jed-,
zákazl1lcky a za dos acullcl
r k lé sou,těži Tu vŠa'k sí dovolatele bud
nání s hled~~ka, zákon;b p.~o t~,:~ ~ čem vlastně spočívá závadnost jejic~
neuvědomUJI nebo ne aJl
" d st podle § 1 a nilkoli snad take
, , d'l t h že Jde o zavazmíněného
no
'I
f'
jec\nam, a e o 0,
zákona. Otazka k amavOS.l
s hledíska §.2 nebo. § 11, o,dst. 3 Obec na váhu a také otázka zevního
nebo zaměnl~e~n?stI nep~~a z~: ~~obení' onoho v)"bavení je jenom FO vybavení klestI pko zbozl a, p d hl d~ ke zJ'ištěnému skutkovemu
,
Odvolacl sou
e e'
t'
družného vyznamu. ,~
1 ~ za daných okolností: nelze srovna I
stavu věci docela spravne sez~a ,z~ě~ jestliže si žalovaní nedbajíce
s požada~~em ,do:brýc,~ mra~vu, ~o~s~~' k nimž zajisté náležel t~ké ž~~
v nejmenslm zajmu zucastnenyc ~
'zavedly a to dří've ješte, nezlI
lobce, osvojí prostě nov~oty, J;~z on je to v; slušné soutěží obvyklé.
z ních mohly těžiti, alespon v .m,;e p t~"telů poznatků k nímž došli,
žalovaní zneužili tll' na úko; Jmt so~uez~ staveno vědouce, že jde
když zboží bylo k zaved:l1I ř~ to~e~~tihlí ;outěžitele tím, že ono zbož~
o novU úpravu techmckou, P .. «p I ~
k uvedli na trh v prG'vedem
hrubě napodobili, že Je v~rob;~: pnpad~~Joavé jednání neschválí soutehorší jakosti a za značneo nlZSl c~~r v střihá se ho již také ve vlastžitd dbalý dohrtch mr~vu v souteZl. a é ~znati, že by pořádek soutěžní,
ním zájmu sOUitezltelskem;~,!e~e ~~a~lS~ráce a podníkavé čínnosti, nebyl
jako základ kalkulace kaz e ortlV ' bezohledné způsoby kořistění
k
~
b a zm,
'čen kdyby se
.'
"tpomsen,
. ~ 'ha ove
d'"
možnosti prakhckeho
ZUZI
z cizí práce a maření ~pra.:'nenyc .. ~n: :Jls~ad stiití pravidlem. Jednání
n
kování tvořivé činnostI mely rozsl I sobě od oruje požadavkům ddbžalovaných)íž SVo'll~P7vahou ~d~am~ ~om zda ~ němu přístupuje ješt~
rých mravu v soutez, a n~es.eJ e n
'dobeného zboží. pozastavene
také klamavost nebo zamel1ltelnosot nauPt~e~e neslušné ne,po;,bývá nic ze
.
"
hl d' k dobry'ch mravu so z
,
~k
'lednam, s e . lS, a""
n' na odobtné zbožÍ' opatři1~ svou znae ou,
své závadnostI hm, ze ~aloov~, I d P lu,šnost kázala aby se žalovaní naprotože zde podle pomeru pn p: II kS, ho provedení' tak také co do jeho
podobení zboží jak co do tec ,:mc e_ vaní však nadto ještě ony pazevnějšího uprave~í vůhebc ~drzelI. ~apl~tentované a osobo,vali si n,árok
dělky označovalI, l"'koby y y pro ne
,
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h
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~aochranu

podle patentového práva. Ono . " .
.
skodh:voslI pro žalobce tím, že on
adělk 6ednam r;.eztratllo
ani na
I?vaných, protože jeho majetkov' ~ ~outěl yly op,atreny značkou žahm, ,ze žalovaní připravj,j,j napolobenin ,:~ls~6 zaJem ?yl. ohrožen ji'ž
tečne také do obchodu uvedli' tře'bI a seysvym
P o chod a, ze Je pak skuQ!znač .
T
vyznam a ucmky napodobování, osuz"
,
,emm. am, kde Se "
~o~tě,ži, jde jen nepřímo o' o'Chr~nU' nu~, podle, zakona proti nekalé
Jl'nx ch výsledků tvořivé práce duševní ;o~Ch ~yslenek, .vynálezů nebo
ma se totiž dostati právní oc'h'ran
. t' e za ona p,rolI nekalé soutěži,
'lk'
.
' y novo am 'proh na' d 'b ' .
oe
um,
Jenom
pokud
toho
vyžad
..
d'
' po o Tenmam
dd '
,
, . ..
u'JI ob re' mravy soutě'
' a paz rOjem I meZi Jejich práJvní.ochran Ani u '
"
z~, yt o JSou
zde
nejde o ochranu abwlutní a časově y~eom zakona proh nekalé soutěži
tomu, aby nová myšlenka a no'
č' e:enou, a:TI! tu nemá se brániU
řejno'sti a tedy také jiným s ut':tpfo ln pnpadly nakonec k dobru vesoutěži jde pnivě o to zachoova~zl e,~m. Pro obo!,zákona proti nekalé
se příčí dobrým mravům soutěže ~Oratdek ':. soutezl'.proti zásahům, jež '
tedem tam, kde se soutěžitel p~dlee~ohPto,zac!~vek Je pak jedj,ným kri'svých
0,0 ,onapO'dob
zakona .domáhá
ochran"J
.. .. soutěžitelsky'ch záJ"m'u' 'p'rot'I t a k Qvym
,
Ji'ml~ se n~ jeho úkor zneu,žívá výslectk' . oh ' , " ~mnam a padělkům,
/lOStL Proti takO'vým zásahům m' h hU .Je ? tv~mve a vynelezavé čin- ,
'"
"
a 'O c raHll! poza'dav k db'
sout,eZl! a pnkaz d'ba'tl'
I t o mravuo vypl' .. ,
e o' "ych mravu'
' , t'eCl
V,
zakonného předpisu. Při 'ka 'd'
'
~~JICI
pro ,každého z tohoto
'd'
z ,em n,apodobov"nl neb
d' I
v kaz em jednotlivém případu podl, . h
oV? pae ku dlužno pak
kladu' posouditi zda je z' h . . ,e Je o zvlastmho skutkového pode
!ento konkretní' pO'měr v arsoa , 'o!r~:I~I' ď v, napodobeni a padělcích, pro
z
obryml. mravy soutěže, nechť bl' •
slo O' technické provedení neta 'en
Čl zda zásahem v konkretní1J1l J.. om.zevnI upravu výrobku' jako zbožl
vených požadavkem d' obry' h pnp~de ne'b, ylo vy!bo'čeno z mezI' stan'o' ,
"
'
" c , mravu v
t'" A .
' neJaká směrnice, která by dostačo I sou ezI. nI tu se nedá stanO'viti
'
příp~dů, každý případ musí býti, :sa a, k Jednotnému, řešení j<)kýchkoIř'1
kovych předpokladů. Take'" tPk o~zen samostatne podle svy'ch skut.. d'
'
pn a ovem 'poso
.
pnp" oe co do slušno'sti a ,,", 't" .
uzem nelze však v tomtO'
nouti jinak, nežli jak učinit~dvu~l:c~s~lo~~zastaveného jednání rozb:od•

• v.
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vyUZltt a prevzetí cizích
"I
k?ntlm o ochraně duševního vlastI1ict ~ys e~ek, se nepřičí zv!ášlnim zádisk.a předpisů zákona proti nekalé ~~ nt:~li zasadně zakázáno ani s hleReceny" ,zá.kon se
Iuje
d
' řadě uln.fé·
ez. ,
v prvé
v ?~o~ oc~rany živnostenského nehmOln'~ za~adU" kt:rá jest vedoucí.
v~rejnych zajmů a poskytuje v § 1 h e o v ~StI11ctvl, totiž ochrany
zum nebo jiným výsledkům duševní oe ,ran~ novym, myšlenkám, vynáletQh~ vyžadují dobré mravy soutěža r.;.~e jen, ~~p~o" totiž jen\ pokud
~ U~CUjl zakonného
~e casovou
mez" do
ktere se lze dovolávati ochrany podle receneho
předpisu.
v

Zda využití a převzetí cizích myšlenek jest v rozporu s dobrými
mraVY soutěže podle § 1 zákona proti nekalé soutěži, jest posouditi vždy
podle okolnosti jednotlivého případu,
(Rozh, ze dne 20. září 1939, Rv I 93/39.)
žalobce přednesl, že v roce 1932 vyrobil po mnohých pokusech plechOVý roho,vník pravoúhlého tvaru s výstu'pky i bez výstu,pktl, jenž měl
proti rohovníkům dosud použív"ným tu výhodu, že jest z jednohO kusu,
jehO zapouštění dovnitř o'kenního ámu pomocí okružní pilky je sn"dné
a pá celém obvodu rámu. rohovníky jsoll skryty v drážce dřevěného
rámu, vyztužují jej a povrch rámu při pouhtí neskládá se ze dvojího
materiálu, jacko u rohovníků dotud použivaných, při níchž' se v okenních rámech nátěr na plechu choval jinak než nátěr na dřevě, časem
odprýskával a rohovníky třením trpěly. Rohovník vyráběný žalobcem
byl jeho novOU myšlenkou, jež dušla všeohecného mnání. Žalobce nabyl pro tento rohovník dne 5. února 1932 vzorkové o,chrany " vzorek
rohovníku byl zalpsán do vzorkového rejstříku. Na výrohu těchto nových rohovniků žalobce upozorňoval širší ve,řejnost, zejména zájemníky,
stavitele, zámečníky, truhláře a železářské obchody letáky, ceníky, vyobrazeními, zasílal jim štočky a vzorky rohovníků na veletrzích propagoval tak, aby ze své nové myšlenky měl hospodářský u,žitek. Pro- ,
pagace ta vyžadovala sice značných línančnid, obětí, avšak zato měl
v roce 1933 a počátkem roku 1934 znaón'é objednávky těchto rohovníků,
jejichž výrobou byl hojně zaměstnán. Byly jeho původní my'šlenkou,
Iiši1y se od dvoudílných, skloubených rohovníků zn. "MUWA« a při"
hlásil je proto takép"tentnímu úřadu k patentování, jeHo před nim
nikdo rohovníky z jednohO' kusu a s výstupky neuváděl oJ1'a trh a nevyráběl. žalovaný však použil této myŠ'Joenky žalobOO'vy a n(]:podobi! }eho
rohovníky, dal si je dokonce chrániiÍÍl a tO' rohovníky" výstupky. U okresního úřadu v H. K. si žalovaný stěžuval na žalobce, že napodobuje jeho
,chráněné rohovníky s malými výstupky" byl proto žalobce v září 1934
odsou,zen ,k pokuj" 100 K. Tomuto řÍ'zení u okresniho úřadu mepřikládal
žalobce významu, poněvadž očekával v té době příznivé vyřízení své
patentní- ohlášky, patent mu byl také skutečně udělen, ale po'zději bylo
na stížnos! žalo.vaného uděleni patentu' odepřeno. Ježto žalovaný propagu'je, vyrácbí a prodává rohovníky, jež jsou kopií jeho rohovníků, a
tak si, v hoslPodMském styku zjednává prospěch a žalobci způsobuje
újmU', domáhá se žalobce výroku, že jest žalovaný povinen zdržeti se
výroby a prodeje plechových rohO'vníků v jednom oelku' v různých velikostech, pravoúhlého tvaru se zaoblenými rohy a s malými výstllpky
k zapuštění dovni,tř okenního, dveřního neb pod. rámu pomocí okružni
přIky po celémohvodě rámu a zaplatm žalobci na ,odškodném za utrpěné
příkoří a osobní újmu ..... K, jako,ž i, že i'est žalobce oprávn-ěn uveřejnHi pravoplatný rozsudek na útraty žalovaného do 14 dnů v časo
pise N. P. Proti žalobě namítl žalovaný, že zapo'll~tění roho'vníků do
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okenních rám:ů ne,;í žalo?covoU novou myšlenkou, neboť již v roce 1927
a 1930 :,'~a?ela ne?;ecka !l.rma ': prodej! roho~níky zna6ky »MUWA«
k zapoustem do drazek vynznutych kruhovou pIlou v okenních rámech
Rohovník sám byl dvoudílný, skloubený a upevňování dělo se lj,rátěn~
kacr;'i. ~ohovní,k ten byl pat,~nto~án ~ proto !a,ké. bylo žalobci odepřeno
udelem patentu. žalobce pnsvoFv SI zapollstem rohovníků do drážky
::mě~il tolik~ rohovn,í~.d:oudf:n~, sklo~bený v jednodílný, pravoúhlý;
uplne hladky po vMJsr I vnrtmI strane, zaoblený na vnějších koncích
ra:me~~: pravoúhel?í'~u ~. na ,vnější. straně vrcholu. Tento tvar byl běž
n,yu:, JIZ u, rohovmku pnpevnovanych na povrch rácmu. Dal si jei také
c.hran}'t!. Zalov~ným ~yráb~n~ mho'vnik>:: liší se. však od žalujbc'ových
tr~, ze. n;'~Jl.p.ulkulat~ ~?}tr~I' kwh, člmz se dOcIluje, že v nejvíce nam"?ane castr Je steJne srre pko v rameni, že tři rohy jso·u, přesně za~;uzeny ·n.~ prú?;ěr okružní pi,ly, .tvořícÍ,potřebnou drážku, mají na vněj
sl'ch okraJlch zarezy a na vmtrmstrane vystUipU'jÍlCí zoubky a jsou ukaZOv~!elem řádného vyrovnáni rohovníků ve dřevě. Vystupujkími zoubky
dOCltr se po cel~ dé,t'ce úzký pruh drá~ky nad rohovníkem, který řádně
zac~m.el;ny a natreny roho'vník chrání př'ed rezavěním a dřevo před zah,?vvacn;m ...Tyto znaky rohovníkům žalovaného vlastní. mají pro odbornrky du~ezltos!. Také žalov~~ý má svůj rohovník chní:něný. žal'obce po
obJeve,~:. se tecMo rohovmku. noa trhll počal je napodo'bovati tím, že
, n~ vnejslch ramenech rohovnrku nechácv"l zářezy a na vnitřních hranach výsh~pky. Princip t:'c?nic~ého provedení byl v době, kdy žalobce
poč~l s vyr?bou ~o·hovmku, vseobecným majetkem, a to také pravouhle. :ohovnlky z. Jedn'Úho kusu s oblými r'Úhy. Jestliže žalovaný zdokonahl uvedenyml znaky formu také po stránce technické není v tom
napodobování vzom žalobcova. Naopak napodobováním r~hovní'ků ža-.
lov~n,ého Se ~aIO'~ce dopouští přestupku zákona o' nekalé soutěži a pů
SObI zalovanemu skodu na odbytu, kterou· odhaduje na 5.000 K a částku
tu namítá ~alov,aný k zapO'~tení. žalovaný dal· si, své rOho'vníky chrániti
u obchodITI a Zlvnostenske komory v L. již 15. hřezna 1933 kdežto
ž~l?bce žácdal za registraci teprve, když rohovníky žalovanÝ.In ~yráhěné
pn-sly do oběhu ně'kdy v polovici května 1933. Teprve· pře'd skončenim
tohoto sporu .přikládá žalobce výstupkům u rOhovníků žalovaného
zvláštní význam, kdežto sám v žalobě pokládal tuto změnu za věc škod~
livou, avšak, když byl pokutován okresním úřadem v H. K, byl jím
dne 30. ledn.a 1934 vyrozuměn, že nesmí vyráběti roho'vniky s výstupky
,které v .té dO'~~ vyd.běl i,iž žaJ.ovacn.ý. Pr;>to, kdyby se jednalo O' námk
z n.eka!e souteze, Jest narok ten promlcen. N' i· ,ž š í s o u d y uznaly
podle z<doby, p r'V Ý S o u II v otázce, o ni,ž jde z těchto ll' ů v'o d ů:
Jde 0. žalob~,~držo~ací podle § ,1 zákona Č. 1.: 1/:927 Sb. z. a n. proti
nek,~le s~ut,~:1. Nenr pochyby,. ze strany, majI'tele zacmečni'ckých dí'len,
~ten vyra?e]1 roho~nrky a uvaději)e do prodeje, jsou, soutěžiteli a že
Jedna z n.lch, ktera napodobUje vyrobkystrany druhé a uvádí je do
obchodu, jack o ;obě vZ<í:jemně tvrdí, dO'stává se v ho'spodMském styku
v rozpor s dohrymI mravy soutěže jednáním, které je způsobilé poško-.
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dití stranu druhou. Jsou tedy podmínky této žaloby ~ány, neboť. obě
tvrdí že byly jednáním tím poško.zény. Jde vsak o to ZJ1'S~ltl:
s~a~Yze sp~rných stlan dostává se svým jednáním v rozpor s dobryml
k era soutěže pokud se týče zda jest to žalovan,ý, proti němuž žaloba
mrav y "
'.
'k
k'
h
V tom
b
směřuje. třebas dříve nabyl pro sve rohovl1l y vZ~'br ,ol ve °b~ raln Y'
. ' . soud zJ'istil že žalobce Fž roku 1932 vyťa, e, nac lze a d o o' s
mllváděl
eru
,
rohovníky
a výstupky, ktere. se o~ve'd'
ocova Iy a 'byly' kupo
"'~
chodu
,
Tyto roho'vníky .před žalobcem mkdo (svedkum) nenablze!. p. rave
vany.
,
, , .d
't"
. tU1pky
ro své vlastnosti, t. j. jednod~ln?st, zap~u~tenr . o,vn} r ramu a. vys. .
P lepšÍ' zarážení' a za'kytov<lm roho'vmku a trm, ze po prve ObjeVIly
~~ona trhu od žalobce, staly se pří.značným pro podnik žalohců~, byly
II něho objednávány a prodávány, ježt;> znam~naly v do,savad.m praXI
'i kování oken podstatnoui zmenu. Zalo'vany rohO'vnrky s vy,stupkoP~mi zoubky na vnitřní strané, se zářezy na vn·ější a s půlkulatýml! rohy,
vYrávně zakružené dle poloměru okružní pilky, dal do obc~odll' tep;ve
~ncem dubna 1933. žalobce .při'šel tudíž s těmito, novýmI roho'Vmky
n~- trh dřÍ've. Má tím :prioritu ve 'Výrobě rOh,ovníků. s výstupky a pří,
sluší mu tedy oohrana i proti žal~van~mu, treba~ Sl tento' tyto roh.ov~
ní,ky dal chrán.Hi dříve II obch.odm a, zI',":nostenske komory v L:;,!,ebot
tato ochmna nevylučuje ochranrt podle z<lkona protr nekale .SOUtezl, Je-Ir
zde prokázána skutečná priorHa (Sb. n. s. 1O~21). Jde dale ? to, z.da
žalovaným vyráhěné a do obc,hodu u'Vád~né , rohO'vn!ky, s pul~u!atym
vnitřním rohem a rohy zakruzenyml spmvne ~a pruu:er.. o'~fU!zn: pll~
a s vnějšími zářezy jest po'važovati za roll~vmkf. no;e, J1~':', nez pke
začal vyráběti a prodávati, žalobce. Jest zdllfa~mtr pred;.v~I.~. v. tO?'to
směru že stači pouhé nebezpečí záměny s vyrobky dnVejSlml. loto
nebezp'ečÍ' u' obou druhů rohovníků jest dáno, takže žalovaný. svou 1'0:
zdějši výrobou rohovníků a uvádě.ním j!~h do..~~cho?u zas,"?l rUSlve
do zájmů žalobco'vých, chtěje na Jeho uJmI] tezltv z Je'~o mysl;,nky. a
úspěchu- ll' zákazníků, a tak jed~al ~ro:i dobrýr:': m!.avum ~ z<vsa,da~
slušné soutěže. Tím žalovaný ZPUSOhII z"lohel pnkon, nebot tvr~;, ze
žalohce jeho výrobky nwpO'dobuje, učinil na něho' oznám:nI. u ur~du:
uvedl své výrobky do obchodu ~.,~působil t,,~ t~~é. ~nacn~ ohrozem
úspěchu žalobce j'ejž nutil k znač'neJslmu vynalozem uSllrl o odbyt. ,Pro!?
soud phsoudil Žalobci částku ..... K jako přiměřenoU' tomwto pnkon.
Ne j 'v y Š š í s o u d ža,lobu' zamít!.
Důvody:

Výtka rozporu se spisy podle § 503 č. 3..C. ř; s: jest je?nak hodnocením dúkazů, nepřípllstným v dovolaclm nzeonr, Jednak Jest b~zpod
statná, protože odvoIad soud .důkazy, n~ n~ž do'vo,late! Pou~~zuJe:,ne
přehlédl, je hodnotil a to take Jme~ovI,te dukaz sprsy ~kresnr!lO ur:a,dU
v H. K. a výpověd' svědka FrantJoskaM. VyslOVIl take, proe netreha
hleděti k o,statníll11 :průvodům 1P0d řečeným dovolacím důvodem uvedeným, vycházeje z předpokladI!, že nebylo v odvol"ní vzato v odpor
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zjištěni, pokud se týče závěr prvého soudu, že žalobce již v roce 1932
vyráběl, nacbízel a do obchodu uváděl rohovníky s výstupky, že před
žalobcem tyto rohovníky nikdo (svědkúm) nenabízel, že rohovníky ty

byly objednávány a kupovány, ježto znamenaly v dosavadní pmksi při
kování oken podstatnou změnu a že se staly pro podnik žaIobcliv pří
značnými. Tento předpoklad, z n,ěhož odvolací soud vycházel, nebyl
napaden výtkoU' rozporu se spisy. Než, i když se vychází z tohoto skutkového z<\kladu, jest opodstatněna výtka právní mylnosti podle § 503
Č. 4 c. ř. s., uplatňovwná námitkou, že Se dovolatel pozastaveným jednáním nedostal do rozporu s předpisy zákona proti nekalé soutěži.
Půjde tu ovšem podle skutkového základu žaloby o posouzení věci jen
s hlediska § 1 cit. z<ikona. ža10bce domáhá s,e toho, aby bylo dovo_
latcli zakáz<ino vyráběti a uváděti do obchodu zcela všeobecně určité,
v žalobě blíže popsané rohovníky, a klade při tom váhU' na použití
myšlenky a principu, aniž rozlišuje a aniž připouští nějwké omezení
ve příčině jejich vybaveni co do fcrmy. Ohce mu tedy zakázati a znemožniti výrobu a prodej takovýc·h rohovnťkú vlibec; ani tvar sám o sobě
ani ony výstupky nemají' z'de býti' pře:dmětem zvliÚštní: ochrany, nýbrž
rohovníky vůbec. Otázka klamavosti, zaměnitelnosti nebo zevního vybavení rohov:niků ukáže se' býti bezvýznamnou, neboť věc dlUžno
po.souditi jenom s hledi'ska § 1 zákona pro,ti nekalé soutěži. Žalobce
také ony výstupky má za svou púvodní myšlenku: stejně jako rohovníky
samy a závadné jednání žalo'Vaného spatřuje právě v n"'pOdobeni a tak
využití jehJo nové myšlenky a její pro;pagace, aniž tvrdH, že by Se právě
úprava nebo formál>11í vypravení rohúvníků jako zboží stala pří'značll1ým
zařizením jeho podniku, nehledíc ani k tomu, že ony výstupky samy
nemají rozhodu~ídho významlL. Tu jest uvážiti, že výsle'dky duševní
práce a jejich hospodářské zu'Žitkování jsou' v prvé řadě předrnětem
ochra,ny zvláštních zákonů, totiž zákona patento'Vého, původského, a po
případě zn<imkového. Pokud se zásah nepříčí těmto. zákonům, nenl ani
využf,tí a převzetí cizfch myšlenek zwkázáno a nemnsl Se podIe okolností
případu příčiti ani předpiswm zákona proH neblésoutěži. S hlediska
řečeného zákona jest takové př,evzeti zásadně přípustné, neboť Soutěž
spočívá právě v tom, aby obchodník a výrob oe mohl nwbídnou:i zákazníkům právě to, co od něho tito žádají'. Vždyť bez využitkování cizí
práce byl by jakýkoliv kulturní a technický pokrok znemožněn; to zajisté nechtěl ani zákon proti :nekalé soutě'ži, jenž nechráJní a ani, nezná
nějakého práva priority :pro 'výrobek sám j"'ko zboží. Zákon proti nekalé
soutěži poskytu~e v rámci § 1 ochrall1u nových myš'lenek, vynálezú nebo
jiný'ch výsledků tvořivé du~evní práce jen nepřímo, totiž jen tam a
potud, pokud převzetí výsledků ciZÍ duševní práce, jinak o sobě zá,sadně přípustné, děje se taJkovým ;opůsobem a za takových okolností,
že takové jednání Je neslušné a se nedá srovnati s dobrými mra'Vy soutěže. Nejde ovš,em o' to, že hy se tu původci mělo dostati cestou zákona
proti nekalé sOU'těži navé zvýšené a časově třeba neobmezené ochrany
nějakého nového zařIzení nebo nového výrobku či, zboží. Nejde ani o to,

. .
, -.
. da která je v,edoucf v oboru ochrany živže by měla byh opuste?: zasl~st~ictVí že to'ÍÍŽ ochrana tato sledUje
nostenského ne~,?o.tne ..o v Podle této zásady má se každý výsledek
v první řadě v.ereJne zaJm~'T <ibohacením hospodMského ži'\'ota vůbec
tvořivé_činnosh n~ konee ~h~;ení veškerenstva je zase dů'Vodem toho,
a práve tato. ,potr,eb~ čO~~osti dostalo na čas individuální ochrany souraou 'íeích k zvelebení a pokroku v hos~
aby se t~ko~e tV~:IV'; I
kromopr.avmch z:"J,?~ osob, P
b 10 'aMési ,povzbuzeni k takove
podářs~em p"O'~.n:kan~ a, ab ;ro~p~ch~ Ve~ejného hospodářství., Po~le
činnostI sm~rujICI' ~a o~'~~'" . se však do'stati právní ochrany novotan;
zákona protI nek~l,; sou eZ!~:kům jenom, pokud toho, vyžadují dO?",e
proh. nepod,~bemnam. aJ !~ zde zdro'em i mezí právní ochrany tako,vyc~
mravy souteze. Ty~o JSou f
k Jlé soutěži nejde o ochranu absolutm
novot. Ani zde u zakona '~ro I ne : se brániti tomu aby nová myšlenka
a časově neomezenou; anI tu n,edm
' 'e'nosti a tedy také jin~m sou. č'
.. dly na'konec k o'b ru ver J '
h
f
a novy m pnpa
.' . . f nekalé sou'těži jde právě o to, zac ova I
těžHelům.
p,ro obor zak? n~ prho, I "
e .pří,či dobry'm mravům 'soutěže.
t '"
'ádek proh zacsa· um Jez s I
,,,
I dl
v sou eZI por .'.
. . , 'k iterrem tam kde se soutezlte po e
Tento požadavek Je .p~k l,edmym . r. 'h· ,těžitelských zájmů proti tatohoto zákona doma'ha ochranylks,vyc .. s~~ se na J'cho úkor zneuživá
.
d b il1ám a pade um llmlZ
.
. hO
kovym napo, o en
.
.'f;'
f Proti takovým zasa um
výsledků j;h.o. tvofi,vé ~ vX~~I~z~v~ra';~~s ~~utělži, příkaz dbáti těch!;,
má ho chramh pozadavek o, ~~~
tohoto zákonného předpisu. Pn
mravů, vyplývajídc.h .prob kaz J'l~u zdlužno proto v každém j!ednotli'Vém
každém napod?boVan; .~~ ,~p\e tko~ého. podkladu po'soudití, zda zásah
přip~dě podle le~oťv !'~ ~~a~ě~c~h je pro tento, konkrétní poměr ~. roz:
jevícI se v n~p~ o em , t" či zda zásahem v konkrétním pnpad,;
poru s dobryml mravys~ul eze, . . ' h požada"rkem d10brých mravu
nebylo vybo~eno z me~l, stan~'~enl~aká směrnice, která by dostačo
v soutěži. AnI tu se neda. st~novIÍl. neJ.. . ' Každ' řilpad musí proto
vala k jednotnému řešení pkYC~lkOh~1 pnp~~~. SkU1k~~Ch předpokladů.
býti posou;zen ..zcel~ s.w~os~,at~\~~b~e j:'ko, novou myšlerrku sestrojení
V souzeném pnp~~e .Sl' oso.. u J. ,"
šak že nedosáhl patentní ochrany
roho,vníků
zapoustench,
p.n~.oduslhJ~v
J:e řečeno že u rohovníků jím
. ·h nl"ky ač o nt za a. lZ t'm'
1
pro sve ro ov
,
,
'd.
'ho
ani
o no,vý způsob am o novou
vyráběných a pro~ávanych n';l he u.l1~u kú j,"k to právem namítal také
myšlenku a to an,1 co do onec ,vy,s p 'h 'kO byl J'iž dříve zcela
t'" a to ze I tvar ro~ OVIU u
k'
žalovaný, pOll ~z~v ,~z.n
ovrch rámú. Mimo to obě stracn~
běžný u rohovmku pnpo]ovanych na p. . bky žalovaný u obchod11l
dosáhly témě~ současné ochrany t~O s~e :r~'ádO~ti dovolateIe dokonce
a živl10stenske kO'I:wry v L., a ,~a Ocl c~olIteIovy rohovníky. I když tato
potrestán proto, z~ n!,podo'?uJed· o lateli pro jeho výrabky poskytnutá
ochrana podl,e formalmh~, prav,a ~'~~OlillOSÚ vyloučiti žalobce z ochrany
nemusela by sama? sobe za vse9 .., 'ece'en nelze právě se. zčetelem
podle zákonaJ proh nekalé sou~e~l, pr Č ! k " 'ruže dovolatel vyk těmto v§em okolnostem ~oSi~etI ~ezPl e:~utě~~~~ p'odniMní neslu:šně
užil myšlenky žalovaného, ze SI pocma v ..
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~ že se ,dostal do· rozporu s dobrými mravy soutěže takov' m z '
ze 'poruwv~J uznávaný pořádek soutěžní jako základ kalk~ace ~u~~b,emf
prace, poclmko,vé bezohledným koristéním z cizí práce aby
b or~~e
vodne a b~z z;.e!e-Je na sou,těžní posíci žalobcovu. na jeho úkors~bo';;'atťl
Pro, ta~o"Vy zaver neposkytuji výsledky průvodního ří,zení Opor N ;
P!".?to zaloba pro, nedo'statek předpokladu § 1 zákona proti n 'k YI', em
teZI opodstatněna,
'
e a e součís.

Předkupní

17391.

právo.

. J:;dO uplatň~je své předkupní právo, musí splniti i vedlejší podmiuku
~~~Vi:oU mezI prodatelem a kupitelem o placení zprostředkovatelské
Vý!«tpce ~,Sj (u n~movitosti) výkupní cenu prodateli skutečně do
kPO u~rne~é nabldce zaplatiti. POShOV1éní poskytnuté prodatelem
re ImlU ' UpCI ucJde k dobru výkupce. .'
'

;? ~t!ttu

(Rozh. ze d'ne 21. zMí 1939, Rv I 571/39.)

vožalo'~ce přednesl, že žalovaná zaslala

mw prozatímní smlouvu trhone ,27., července 1938, kterou uzavřela s Franti'škem V ocl
flodmmk~u, ze zal obce za týchž podminek sám velkostatek N
zaloh~e Jí' pr?hlásil! že uplatňuje své předkup'llíl právo a pf ne' OUpl.
podnunek v teto smlouvě uvedených velkostatek koupl',t' , eleksl za
VlISl' 'nl·k-n·l'u
't't kUpll!' smlouvy plati'i n<lbud
I
,
Co
,
Z C o
' I, ' ze . vsa prosvoji povinno,st. Poukázav n,a to že své p'-ředku.pn~'p~::o'zn:~vdaJ~ k ltOt~IU
domáhá s
'k ' k,
'
, "fa. ne up a ll!
.
_
~ vYľo vu,}e upnÍ sm..J.ouva uzavřená mezi ním a žalovanm;
Jest po pravu a ze zalovaná jest povinna svoHti k vkladu 'prá
I 't
lllckeho k nemovitostem, jež byly předmětem trhové smloll'v va : ~s nemovl, t,O'8tl mu ode,vzdati. Zároveň projevil oeno,tu zaplatit/'t h Qy
cenu
'podm'
. d,n,anych
'
r OVO'li
" podle "
I n e k , sJe
meú žalovanou a Františkem V
t '
d,. " ·I J·
hotove,400.000 K a zbytek 580.000 K pozděJ·i. Niž š í s
podle zaloby,
ou
uma y
u z.e

kP,

J

,Nejvy

Š

š í s o u d žalobu zamHL

D

ů

v ocl y:

,Podle §§ 1072" 1075 a 1077 obč. zák mUlsí osoba z předku níh

pr~va ~ ,:emo~ltos;1 op!avněná, chce-li toto právo řádně uplatniti sP Ini~

d,ve, nalezlt?stl: predne mUlsí závazné prohlásiti, že vs (u u' e n ' P

třelPho kupltele do smlouvy ,(mzh. Č, 2581 Sb· n s) a P Id ha, mlst, ~

'ďl
d 30 d O " . . .,
za m e musI
n(el e e o o nu od učiněné nabídky výkupní cenu skutečně zaplatiti
srov. Klanguv Kom. k § 1075 obč. zák str 1024-1025) P k d 'd
o prvnÍ" náležito,st, je zjištěno, že žalovaná ~a,sIala žalobci' p~Ozl~tíllli1~

smlouvu trhovou ze dne 27.

července

1938, kt,erou

uzavřela

s Františkem

V. pod podmínkou, že žalobce za týchž podmínek sám velkostatek N.
nekoupí. Žal'obce jí prohlásil, že u,platňuje své předkupní právo' a přeje
si za podmínek v této smlouvě uvedených velkostatek N, koupi,ti, že
však provisi nikomu z této kupní smlouvy platiti nebude. Jde tedy o to,
zda žalobce, odmítnu-v platiti provisi, splnil řádně první podmínku uplatnění svého práva předkupnfho. V té příčině jest v prozatímní smlouvě
trhové ze dne 27 . července 1938 u'vedeno, že zprostředkovatelskou provisi reaJítnímu sensálovi M. M. za každou stranu po 2% zaplatí kupu'jíCí. Při tom je ,",!prosto nerozhodné, zda toto ustwnoveni o pravisi
bylo v prozatímní smlouvě trhové umístěno až na konci, a jest opačn.ý
názor odvo.Jacího, soudu v té příóně zcela myl'ný, neboť tato ~mlOllva
trhová tvoři jeden celek a stačí, ž,e se žalobce o ujednání stran provise
dověděl zároveň s nabídkou této smlouvy. Podl.e výslovného ustanovení
, § 1077 obč. zák. mwsí ten, kd'o jest oprávněn k výkupu, kromě zaplaceni
kupní ceny, která byla nabídnu.ta třetí osobou, splniti i všechlly vedlejší
podmínky třetí osobou nabídnuté. Nemůže býti nejmenší pochyby, že
ujednání o placení provise, které !bylo u6něno mezi prodatelem a kupujícím, náleží mezi takové vedlejší, podmínky, Pokud jde 02% pro'risi,
kterou měla Matěji M. platiti žalovaná a kterou vzal na s'ebe kupující
Fra'nli'šek V., je to vlastně částka, o kterou se smluvená kupní cena
zvýšila, a tedy součást této kupní ceny. Než i 2% provi'si, kterou měl
Matěji M. platiti Frališek V. se své strany, byl by musel převzíti žalobce
při uplatněníl svého práva předkupní-ho, n·eboť "prostředkovatelská čin
nost M-ova byla jedním člá,nkcm příčinného i'etě"u, jehož konečným
výsledkem byla možno·st uplatniti př.edkupní, právo žalobcovo. Ježto
tedy žalobce odmítl tuto v celku 4%ní zprostředkovatelskou provisi
platiti, nevyhověl řádně podmínce, vstoupiti na místo Franti'ška V. do
trhové smlouvy. Také dmhé podmínce ví'ku'Pu žalobce nevyhověl. Podle
§ 1075 obě. zák. musí výkup ce u nCn1ovi;tosti výkupní cenu do třiceti
dnů po u.činěné naJbídce .skUitečně prodateli zaplatiti, Poshovění poskytnuté prodavatelem třetímu kupci nejde k dobnu osoby oprávněné z práva
předkupniho. Oprávněný jest ovšem povinen -hotově výku:pní cenu zaplatiti jen proti sku~ečnému o,devzdání věcí (§ 1052 obč. zák.). Žalobce
,nk takovéhO' v první 'stolici nenabí'dl, naopak, v žalobním petitu na'vrhl
zaplatiti žalova.rlé straně pH odevzdání a knihovním př,e'vodu nemovitostí
hotově pouze 400.000 K, kdežto zbytek kupní ceny 580,000 K s úroky
má 'hýll z<~pj.acen až později. Na takové po'shověni měl nárok Fmnlišek
V., nikoli, však žalobce. Tento návrh, ža.lobní nemůže z úřední moci
měniti soud, n,eboť nej'de v té příčině v tomto případě o méně, než jest
uplatňováno v nácroku, nybrž o něco jiného. Ježto již z toho, co nahoře
uvedeno, j evi se nárok žalobní n,eoprávněným, bylo žalobu zamítnouti.
čís.

17392.

Závazek obce, že bucte z platu svého zaměsfnmtce srážeti a jeiho vě
zasjJati určité částky, náleži mezi běžné záležitosti obecní správy.
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Zavazuje-Ii se však obec k zaplacení těchto částek ze svého, kdyby
srážka z platu nebyla z jakéhokoliv důvodu provedena, jest k tomuto
závazku potřebí usnesení jejího obecního zastupitelstva.

• jné správě jmění. K platnému převzetí' tako.vého závazku obcí bylo
cek . po~He § 31 Č. 5 obeoního zřízení třeba lIsneseni obecniho zastulpJ• lobll!' n3.
pa
Žalobkyně neprokázala, že se tak, sta I
o.N
em' proto za
telstva.
rok opřený o' přímý závazek obce po pravu.

(Rozh. ze dne 22. září 1939, Rv I 427/39.)
Žalující strana, jež poskytla Karlu C. zápůjčku, domáhá se na žalované obci zažalované částky jednak z důvodu přímého závazku obce,
zaplatiti poskytnutou z<\půčkw za Karla C., jednak z důvodu postupu
služebních platů Karla C. v částce 178 K měsíčně a koneoně z důvodu
náhrady škody vzniklé jí tím, že žalovaná jí splátky na zápůjčku' Karla
C. nepoukazovala. Přímý závazek převzala prý žalovaná obec dopisem
ze dne 26. zMí 1934, který podepsal za sÍ1ťrostu města ředitel městských
úřadů Dr. O., a doložkou z 24. září 1934, připojenou na dlu~ním úpise
ze dne 21. zán 1934, kteroU' podepsali ve svých funkcích sta-rostův náměstek L., městský radní Jan Sch. a ředitel kanceIáří' Dr. O. Dopís ze
dne 26. září 1934 zní: »Na základě Va.~í žádo.stí ze dne 18. zMí 1934
sdělujeme s Vilmi, že s vědomím pode:psaných zilstl1iPCů městské rady
dne 24. září J 934 byl povolen záznam Vaší pohledávky 6.000 K .s pří
slušenstvím na platu p. Karla C., městského protokoHsty, v 1. pořadí
s tím, že smluvené splátky 178 K budou Vám k úhradě této zápůjčky
poukazovány srážkou z platu p. Karla C. prvého dne každého měske
dnem 1. listopadu 1934 po'čínajk po dobu 72 měsíců, případně až do
úplného zaplacení Vaší pohledávky s pří!Slušenstvím. Městskému dů~
chOdu bylo přikázáno, "'by tyto srážky Vám pravidel,ně ze služného p",na
Karla C. poukazoval až do úplnéhO' zaplacení pohledávky s příslušen
stvím. Originál dluhopisu· V"m v pří,lo'Ze vracíme, ·kdežta· žádo.st o záznam a opi·s dluhoipi!Su :ponecháme pro naše spi,sy s podotknlltím, že
obecní zastupitelstvo se svol,;vá za 2 až 3 měske dle potřeby.« Na
dluhopise připojená doložka ze dne 24. září 1934 z'ní: »Městskému dů
chodu se ukládá, aby p. Karlu c., městskému protokolistO'ví, byla odpočítávána z jeho měsí'čního služného částka 178 K v prvém pořadí na
zápůjčku' 6.()()C) K.« Niž š í s ou· d y žalobu zamítly.
jde,

N,e j v Y š š í, s o u d nevyho,věl dovolání, a uvedl v otázce, o kterau
V'

dťtvodech:

Podle doslo'vll lisUn žalované mohlo by jíti pouze o závazek obce,
že bude z platu Karla C.srážeti a straně žalují.cí zasllati měsioně 178 K.
Tento úkon byl by tol,iko běžnou záležHo.stí obecní správy, pokud po.dle
úmyslu stran šlo jen o. poukazování srážek z platu Karla C. a pokud
n,evzešel žalujíd straně nárokpmti žalo'vamé obci na plnění uklád'ající
obci vyd,;ní O'bemím rozpočtem nt1předvída'll'é. Kdyby však uvedeným
písemným prohlášením měla obec převzíti po.vinnost platiti ze svého
žalo.lYkyni měs/.čně 178 K v případě, že hy poukaz z plalu Karla C. nebyl
z jakékO'liv příčiny proveden, pak by šlo o vydání, jež nen.áleží k oby-

čís.
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Zákon o soukromých zaměstnancích č. 154/1934 Sb. z. a ll.
Obsahuje-li divadelní řád, který je součástí služební ~ml~uvy h.erc~,
ustanovení že okamžité zrušení služebního poměnt bez J<Ik)'c~k~h naoků na g;Úi nastává mimo určitě jmenované případy (uz,avrenl ~tvad~
zastavení jeho
pro požár, ž!velní
va.1ku,
policejní zákaz, politické nepokoje, stávky a, J.) I z J~y~oli J1Uy~h.
řekážek vyšší mocí způsobených, ~ylo by možno ~lobthsact pO.dřadth
pojem
jiných
tehdy" bylo-It zastavenI dIvadelního provozu v dusledku mobthsace n u tne.
.
,
.
Zda tu taková možnost je, závisí na, tom, zda dlva~elnt podnikatel
mohl udržovati divadelní čin:nost se zbylym souborem, třebas ve zm:~
šeném rozsahu, zda mo,hl získat v přiměřené době náhradu za zmoblhsované členy souboro a j.

~

~od

činnosti

těchto

P?hf(~mu,.

ept~e'!lll,

přek~~kJen

(Rozh. ze dne 22.

září

1939, Rv I 646/39.)

žalobkyně (členka di,vadel1;ího"souboru ža:ovaného) domáhá ;e ~a
žalovaném požitkÍ1, pří'slušejiClch Jl podle sluzebm smlo~lvy ,tvrdlc, z~
mobilisace nařízená dne 23. září 1938 nehyla podl~ sl,;zebm. smlouvy
dÍ1vodem, aby s ní byl dlle 24. září 193~ zru3,en sluz'ebm pomer s okamžitou platnosti. Niž š í s o u d y zamltly zalo·bu.
,.
"
Ne j v y Š Š j, s o u d uložil dovoJwcímu saudu nove Jednanl a rozhodnutí.

D ů vod y:
Jde o otázku, zda mobilisace v záři· 1938 :nůže bý~' důvodem ~e zru;
šení slu.žebniho poměru zaměstnavatelem. zalobkyne"Jest hereckau
v zásadě se vztahuje na ni zákon z 11. července 1934, CIS; 154. Sb. z. a ";
žaloba jest opřena (}o slwžební smlouvu, jejíž s~u'Částí !est. I d~v~d~~1
řád v němž jest stanoveno, kdy nastává nkamZlte zruse~l sIuze ll1- ~'
po,t~ěru bez nároku na gáži. Služební smlouva' n,eodporuje u'8ta~oven:
§ 32 zák. o' sonkT. zaměstn·anců, neboť totO' zilko~né ?,stanovem n·em
ledeP i.sem velídm, jak vidno z § 53 cit. zak. Dle sl~zeb?·, smlou,::y,. resp.
Pl' d I 'ho 'r'a'"u nastává okamžité zrušení sluzebmho pomeru. bez
Clva. e ll!
u •
'"
d b ď dl bylo
'ak ',chkoHv nároků na gáži, mimo pne po.d a): »k y:.y I~~ o,
a
di,vadelní zastavena z
pozaru,
hromy, války, epidemie, policejního zákazu, pohhckych nepo o'Ju a s a

~zlvřen(}

činnost

příčiny

~,v.~lm ~S~
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vek, nebo jakýchkol·i'V jíných překážek vyšši mocí zpúsohených.« Poněvadž tu není výslovně jmenována i moMlísace, jáe o výklad smlouvy
v tom směru, zda mobiHsa'Ci jest čítati mezi, Fné překážky vyšší mocí
Z1působené, pro které dí'vadl0 bylo uzavřeno a čí.nn.ost dívadelnÍ zastavena. Pokud jde o analogii jíných zákonných ustanovení, tu zákon
z 31. března 1925, čÍs. 61 Sb. z. a n. vztahuje se jen na osoby zavolané
na cvičení do zhraně a nelze ho proto pOUžÍ,t ani ana,logícky. Ani
§ 1154 b) obč. zák nepřichází pro analogií v úvahu, nehoť týká se
zrušení slu.žebního poměru z důležíté příčiny v osobě zaměstnancově.
V § 1162 obč. zák jest pak stanoveno, že služební poměr může býti
rozvázám z dů,ležitých dúvodú, ani·ž tu' byly směrnice, co spadá pod
pojem »důležitých důvodů«, zejména pokud jde o mobHisaci. Zákon
o wu<kromých zaměst,nan.cích pojednává o předč1tsném zmšení slu,žebního poměru v § 32, 'dle něhož prawvní' poměr může býti zmšen každou
stranou' z dů,ležitých důvodů, a pak v § 34 o zruš,ení služ~bního poměru
zaměstnavatelem, kde uvádí důležité důvody, pro které může z1tměst
navatel předčasně propustít zaměstnance, které Se však vesměs týkají
opět případů v osobě zaměstnancov,v. Konečně i, u,stanovení zákona
Čí.s. 131/1936 Sb. z. a n. o obraně státu v §§ 74 a 135 týkají se jen
osob, povolaných ke službě vojenské, resp. k úkonúm dle branného
zákona. Z uvedmého jest patrno, že pro. otázku, zda jest mobHisace
důležitým důvodem pro zr'Ulšení slu'žebního poměru osob nepovolaných
k vojenským úko,nům, není žádného. vý,slovného předpisu, a že případ
jest řešiti speciálně, a' to v daném případě podle obsahu smlouvy.
V tomto případě jde o členku divadelního souboru, s níž divadelní ře
ditel hned dne následujícího, po mobiHsaci zrušil všeobecně sl'll'žehní
poměr, aniž se pokusil o provoz, třebas ve zmenšené miře. žalobkyně
uplatn,Ha mimo, jiné, že div1tdeIní provoz byl mo.žný i za mobilisace,
třehas v omezeném mzsa!hu a eventudně s pomocnými silami her.eckými. Dovolací soud souhlasí s názorem soudu druhé stolice, že zastaveni divadelní čin,nosti podle divadelního ř«dl1' nemusí se státi z úřadu,
n·astanou-li př,ekážky tam uvedené. a že tedy i uzavření provoz!' podnikatelem může býti příčinou k okam1žitému zrušení služehního, poměru,
ovšem jen tehdy, stalo-lise z clůle.žHí·ch příón zpúsobených vyšší mocí.
Avšak podle názom soudu dovolacího bylo by mo.žno. mobi.Ji.saci podřaditi pod pojem jiných překážek vy'šší, mod způ,sohených j'en tehdy,
kdyby hylo zjištěno, že skutečně bylo nutno zastaviti di,vadelníčinnost.
Uzavře-Ii úřad divadlo, jest jasné, že či,nnost divadelní jest znemožněna.
Avšak z1tst1tví-1i činnost divadelní sám podnikatel, jest jasné, že může
Zl'll'šit zároveň s okamžitou platností služební poměr s herci jen te'hdy,
když zastavení provo'zu bylo nutné. V tomto směm zji'štěnísoudu druhé
stolice n.epostačuje, aby dovolací soud mohl učinit potřebný závěr.
Ztroskotání svépomo.cné akce zbylých herců v n-ěkoIika představení'ch
neznamená ještě samo Q sobě, že provoz di'Vadelníbyl vůbec znemožněn. I když jest správné, že nelze žádati od podnikatele, aby sám nesl
následky vyšší 111oci, nelze tím spíše žádat od zaměstnanců, a'by nesli

~k

isiko Bude proto třeba učiniti potřebné zjištěni v rámci před
o těch okolnostech, zda žalovaný i, se zbylým souboren~
neahl udržovat divadelní činnost, třeba ve zmen,šeném rozsahu, zd.a moh.
m .. ., n' době získat přiměřenou. náhradu za zmoblhsovane členy
v pnmel e e ,
,..
kt"
čl
kdy žalovany' o'pět divadelní provoz z"haJlI, a s eryml eny
b
sou
oru,
I
I
~
b
'
Teprv'
t e'ho souboru a zda s nimi uzavřel novou srn. OliVU s lize' nt.
';s
bude lze ;e zjištěných takto sku,teoností usouditi, zda, šlo o ta~
p
·~ka'z~k·u vyŠ'ší mocí způsobenou pro kterou za~tavem dlvadelm
kovou prv
•
. '.
~ I b'k ynl'b y Io o dů
či'!1nosH a okamžité zrušení sluzehmho pomeru s,e za o
vodnBn,o.
'

ve~ue~~l~bky~ě

::é
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Rodiče, kteří opominuli dozor nad svými nedospělými. ~ětmi, ~J?O
vídaji solidárně za škodu (§ 1309 obč. zák.), kter<?" de!l. spotecnym,
'ednáním způsobily, při čemž nezálež! na tom, ktere z deh bylo bez~rostřední příčinou škodné události.

(Rozh. ze dme 22.

září

1939, Rv II 238/39.)

žalobkyni, jež Jela na kole, postavi'li se do, ce,sty 4 ma!í chlapci, a t;;
oJetý Framli'šek K., 71etý Fran~išek V., 8f~tý Ja~ K..,a.,5Iety Josef
kler!
držíce se za ruce, razestoupiJl se na SIlnICI a Itrn ]1 pzdll p~ leL strane
siLnice znemažniJi. Když žalobkyně chtěIa chlapce obe]~~lt na plavou
stranu' siln-ke, haši se ro,zutekli tak, že nezl. Jan K., Fr~~tvsek V. ~. Josef
J. lIstoupili na J.evou stranu silnice, kde~to nezl. F.rainltse~ K.. ultikal na
pravou stranu si'lnice a vběhl žalobkynI pod kolo. Ta.~~sle'dk:m. to,~~
sp1tdla s kola a poranila s,e. Domáhá se proto na ro-d'l'clch on~ch. d~t~
náhrady škody, ježto děti nechali bez dozoru ~a frekven!o;~ne sl'lmcl
a o ně se n,estarali a to rukau spalečnou a nedtlnou. N I Z S I' S o u d y
umaly podle žaloby, o d v o ~~a c í' s o u d n;imo jiné z těchto d~.
vod ů: Kdyby byl nezl. Frantlsek K. sICe odbehl ?a.pra~vo,", stra~u sdnice ale ostalni' nezl. děti včas hyl'y levou slranu slJ.mce zalobkym urvolniJy'tak, aby mohla vo,lně projeti a nemll'~ela vyhýbati '~.a .pr~vou st;anu,
nebyla hy škoda žalobkyni povsta,la, a jest tu tedy ?n~mna souvl'slos!
mezi protirp.rávním jednáním dětí žalo~anych, .~ ~,I,chz hto zanedb.ah
povinný dozor, a mezi škodou žalobkynInou. Nez I' ~dyby bylo do~lo
k úrazu žalobkyně náhodou., ručl podle § 131! obč. z"k. ten, kdo s~ym
zaviněním dal podnět k náhodě, t"kže i v tomto případě k tomuto ]ednám,í d·ěti zavdaly podnět a byl'y příČin.ou úrazu ž~,lobkyně. Vývody' ža~
lovaného Fmllti'ška V., že nezletHý jeho sy,n Fmnhšek V. byl v kntlOky
den svěřen dozom m1ttky V-o'vé, že tedy on ,"ení práv ze š~odY.,žalob
kyni vzešlé, nei'souodůvod.něné, lPoně~ad~, j~~ rozh?dl nelvx:~sl soud
Sb. n. s. Čí,s. 164()!, i'est dohled n.~d detml sv~ren ?!b':t;tarodI'CU'l1~ ~'Po
leoně a ne:dí,lně, a v nepřítomno,s.ti jednoho z nIch nalez! ?o'lOr dru.hemu.
Ustano'vení § i 308 obč . zák. bylO' III. dHčí novelou zmeneno tak, ze po-
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škozenému náleží náhrada nejen za š<kody způsobené dětmi, nýbrž také
za škody způsobené nedospělci od těch, kdož sami jakýmkoliv zaviněnim
d~1i k tomu podnět, čímž i ustacnoveni § 1309 obč. zák. nabylo jiného
vyznamu.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl d'Ovolán!.
Důvody:

Otázka pncl<nné souvislosti byla posouzena nižšími soudy správně.
Podle zjištěného stavu věci došlo k pádu žalobkyně společným jednáním, toti-ž tím, že všechny děU žalovaných bránily ža-Iobkyni v její normální jízdě, neboť, kdyby nebylo jejich společného jednání, t. j. bránění
v normální jízdě, nemwsela žalobkyně vybočovati ze správného směru
své jízdy a nedo-šlo by k j-ejímu úrazu. Nezáleží na tom že bezprostřední
příčinou pádu žalobkyně a jejího poramění bylo jedn-á~í ne-zl. Františka
K., které při'stoupilo ke společnému jedn-ání všech dětí žalovaných.
~rávní ~ázo,r ?ovolatelů byl by správI)ým j.en, tehdy, kdyby ostatní děti
zaclo.':.acnyc~ ml~o ,n~z!. Franh~ka K. by:ly .s~~e ?asilnici, avšak nijak se
nezucastmly branem zalobkym v normalm ]lzde po silnici, ježto pak by
nel.něly vz!~?u ke vzni~lé, ško9ě. Pokud id~e o otázku spoluviny, dospěly
pravem nl~S! soudy',k,zave;u,}e na str~n.e zalabkyně nemMe jíti o- spoluVlnU, kdyz bylo zllSteno, ze zalobkyne Jela po své správné strane zvoněním dávala výstražné znamení a lichýH1a se dO' prava proto že pravá
strana silnice hyla volná. žalobkyně tudiž právem chtěla děti obcjetí
do prava, kde mohla předpokládati, že bezpečně přejede a nebyla
povinna seskočiti s kola. Použiti ustanoveni § 1309 obč. zA. na souzený případ nestalo se neprávem a bylo i právem poukázáno odvolacím
soude-O; ~. napadeném mzsudku na právní zásadu vy,slovenou v rozh?dnU;Í1 C1S. 16.401 Sh. n. s., která v stejné míře platí i pro souzený
pnpad.
.
čís.

17395.

, Rozh?dčí ~usí,podep.sati prvop.is a vyhotoveni rozhodčího v;".oku,
rozhodců na prázdnýCh VZ01'clch
určených pro prvopis a vyhotovení rozhodčího výrolrn, jejichž vyplnění
bylo ponecháno předsedovi rozhodčího soudu, nestač!.

důvodech:

V rozhodnuti Čís._ 9912 Sb. n. s. bylo vysloveno a odůvodněo, že
předpisy, které dal zákon na ochranu stran- proti rozhodČí justici, jest
vykládati přesně. Podle této zásady nelze ustanoveni § 592, odstavec 2
c. ř. s., jehož předpisu se podle § 598 c. ř. s. ani -strany samy nemohou
vzdáti, vyložiti jinak než tack, že rozhodci musí podepsati prvopis a vyhotovení rozhodčího výroku, aby se nestal bezúčinným, až jsou úplně
sepsány, a nikoliv dříve, tache předčasn.ý podpis rozhodců na pouhých
vzorcích určených pro prvopi1s a vyhotovení rozhodčího výroku nestačí.
T-o pIjme nejen z do,slo'vu § 592, odstavec 2 c. ř. s., a jednoznačného
smyslu slova »podepsány" nýb.rž tomu nasvědčuije i j-ednak účel tohoto
ustanovení, jednak ohsahuje ustanoven-í to í časový po-stup okolností,
které musejí předcházeti podplslt rozhodců. Účelem lohoto ustanovení
jest, aby podpisy ozhodců o-svědčov"ly a poskytovaly zámku za to, že
obsah prvopi<su a vyho,lovení. výroku souhlasí s obsahem, na němž se
usnesli rozhodci- před písemným zděláním výroku podle § 590 c. ř. s.
Záruka ta je tu jen tehdy, kdy-ž rozhodci měli možno-st před podpisem
přezkoumati, zdali pisemn,ý obsah výroku souhlasí s obsahem toho, na
Čem se v- pOl'adě ltsne-sli Schází tudíž taková zámka, jestliže rozhodci
podepíší př-edem prázdný vzorec prvopi-su a vyhotovení' výroku a ponechacjí vyplnění vzorce předsedovi rozhodčího soudu, byť i pí's-emný obsah
výroku odpovídal jejich ústně _pojatému rozhodnutí. časový postUi)'
upravuje ustanovení to zcela jasně, když praví, že vyhotoveni a prvopi,s
rozhodčího výroku musí býti opatřeny datem, kdy rozhodčí výrok byl
zdělá,n (v německém textu zákona »abgelas-st«) a všemi ro-zhodci podepsány. Z toho plyne, ž-e rozhodčí výrok musí býti jak v prvopise tak
ve vyho,toveních napřed zct.ělán, to jest, že musí hýti i ve věcném obsahu
úpl-ný, na to opatřen datem, kdy byl zdělán a pak teprv-e všemi rozhodci
podepsán. Poněvadž je zji.štěno, že rozhodci podepsali pouhé nevyplněné
vzorce, byl tím pomšen předpis § 592, odstavec 2 c. ř. s. a jest již lim
ve spojen<í s § 595, Č. 3 c. ř. s. prokázán důvod bezúčilnnosti rozhodčího
výroku, zákonem absolutně a bezvýjimečně stanovené, aniž by bylo zapotř-ebí se zahý-valí ostatními dúvody bezúčinnosti rozhodčího výroku,
pokud byly předmětem do<volání.

az tyto JSou uplne sepsany. Podpls

(Ro-zh. ze dne 26. září 1939, Rv I 475/39.)
~alobkyně se ~~máh;t ?ezúči~nos~i rozhodčfho výroku mimo jiné
~~ke proto (§.595 C!s. ~. c. r .. s.) '. ze naclez vypracoval předseda rozhodclho soltdu sam a ze CtstoplS nalezu, byl 'napsán na tiskopis-ech které
před tím 'přísedící podepsali prázdné. Niž š í s o II d Y zamíly Žalobu.
N e j v y Š š i s o II d vyho-věl žalobě a v otázce, o niž jde, uvedl v

čís.

K omezení závazku k

náhradě

17306.
škody na .tu její

část,

která je

přimě

řená účasti provozu jedné z osob, odpovědných za škodu., vzniklou
třetí osobě střetllutlm se několika povinně odpovědných provozů (§ 48,
odst. 4 zák. Č. 81/1935 Sb. z. a fl.), lze přikročiti jen na základě v ý-

s lov lit é h o návrhu žalovaných, učiněného již v prvé stolici.
V jednáni omezeném na právní důvod žalobního nároku., lze řečený.
návrh učiniti jen dO' ukončeni řízení o žalobním důvodu. .
(Rozh. ze dne 29. září 1939. Rv I 553/39.)
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Při

srážce auta (hzeného Jiřím O.), v němž jela žalobkyně, s protijedoucím autem patřícím žalovanému Otovi K. a řízeným žalovaným
Janem D. byla žalobkyně poraněna. Tvrdíc, že nehodu zavinÍ'! Jan D.,
který jel neopatrně, bez světel a příliš rychle, ač bylo nepříznívé počasí (sněžilo), domáhá se žalobkyně na žalovaných náhrady způsobené
jí škody. žalovamí navrhli, zamítlliUltí žaloby a přednesli, že n,ehodu zavinit Jiří O. tím, že pl\edjížděl bez výstražného znamení stojící autobu's
za husté mlhy a sněžen,í a při tom vjel neosvěNeným v'Ů'zem d'O protisměru a narazil na vůz žalovaných, stojící ji'ž pn zabrzdění na své levé
straně u příkopu. Podle tvrzení žalovaných jel vů;z, v němž }ela žalob~
kyně, rychle,n3Jproti tomu vůz jeji'Ch nejvýš'e 15 km rychlostí po své
levé straně, byl osvětlen a dával ,před příjezdem k autobusu výstražné
znamení. Niž š í s o II d Y uznaly žalobni nárok jednou pol'Ovinou po
právu, odvolad soud mimo jiné z těchto, d ů v od ů: ža,lohkyně vytýká,
Ž': prvý soud po'soudi! nesprávně věc, kdy,ž pOUlŽj,J analogie § 1304 nbč.
zak., poněvadž tohoto ustanovení neI"e použíti analogkky, a dovozuje,
že bylO' pnužíti ustanov0nf § 45, odst. 1 .a 4 autom. zák. a § 1302 obč.
zák. Dále vytýká, že prvý soud dovo'lávaje se § 48 autom. zák., měl na
mysli jeho ndst. 4, že ho ale nesprávně použil, když žalovaní nenavrhli,
aby jejich závazek k náhradě škody byl omezen jen na tu poměrnou
část škody, ktenÍ! je přiměřená účasti jejÍ'ch provozu na z!pů,sobené škodě
vzhJ,edem na účast ,povinně od,povMných provozů ostatních a když
v t?tn směru žalovaní ani nepřednesli žádných sku~kových okolncystí,
z mchž by plynu'lo s,poluzavinění dagí, osoby provozně odpovědné t. j.
v daném případě Ji'řího O. TěmtO' vývodům nelze při'svědčHi. Jde ~ žalobu osoby třetí, vzn,esenou podle' § 48, odst. 4 aut. úk.,~ podle něhož
n;ohou třetí o'soby, které utrpěly škodu z události, jež nastala střetlllu
tlm se povinně odpovědných provozů, u:platň0'Vati své nároky na náhradu proti každé z těchto provozů od,pov,ědné osobě podle předpisú,
plat?ý~h o jeli odpo~ědnosti. .ža'lobkyně uiplatňu}e své nMoky toEko
protI ,za:ova~~m (ndlb a r;rajl'teh auta), kteří odpovídají žalobkyni
podle ,predplsu automob. zakona. Není po,(řebí zkoumati otázku zda
Ji'ří O. odpovídá žalobkyni dle ,před,pisů automobilového či občan~kého
~ákon,:. ~alobkY'ně ,ta'~é ani netv'fdHa, že byla v autu O. dopravo;vá"la
uFla'tne Čl hezplatne. Zalovaní v žalobní odpo'vědi tvrdili že nehodu zavinil, výl~;čně Jiří O., přednesli tilJké skutkové okolnosti, zavinční jeho
dollCUjlCI a navrhlI proto zamítnu~í žaloby uplatňujÍ'ce, ž,e sami, nemají
na nehodě v~ny. V tomto j~jich yřednesu jest o'hsažen dle zásady »mÍnus In malOf! conÍ!netur« nanh zalova,ných dle § 48, odst. 4 druhá věta
auto',?ob. z,ák., ~by jejich závazek k náh'fadě škody byl ol~'ezen na tu
,pomer~~u ca~t 8kody, která je přiměřená účasti jejich provozu na způ
s?bene skod: vzhl,ed'em k účasti povinně odpovědn,ých provozů o'statnrch. Spravne proto ,prvý soud uz,nal jen na poměrnou část nároků žalobkyně proti žalovaným dle § 48, odst. 4, druhá "ěta automnb. zák.
N e j vy

Š

ši s o

II

dumal žalobn,j nárok

důvodem

zcela po právu.

ů

vod y:

Odvolací soud v důvoóech na,padenéh? rozsudku, vyc~ází z práv~
, ,,' zoru že žalo'vilJni v žalobn! odpovedl tvrdIlI, ze ncl!odu zavmll
n!hočn~ J"'" G a že ,př,ednesli skutkové okolnosti doUčující jeho zav!.
t' d
ob
vylu ne !fl .J.
, í a že když navrhli zamítnutí žaloby, Ž'e Jest v ton; o PH; nesu . ne~
odle zásady »mi",us in maiori conhnetur« navrh zalo,vanych
s~~~~ ~stanovení § 48, odst. 4 zivk. o motor. vozidlech čís. 81Ž~ 935 Sb.
P , S t'mto právnim názorem nelze souhlas!Í!. V rozho,c1nuh c,':s, 1~333
z a n.
1
• "d"
I ko 'm phpade se
n s bylo sice vysloveno, že žalovany fl IC v a ve
.
.
'osiípovi,,,,nosti k náhradě škody, když dokáže, že škodna udal:ost
ZP' ',k'l vy'lučné z ,právního důvodu (z provozu), H1~bo ze skutkoveho
vznl a
.
" 'h
o u Bylo to
'kladu týkajídho' se j"n ámhého ze zakona mCIC! 'O prov z ~
~a vozov<Íino z poslední věty § 3, odst. 4 úkona Čí's. 162j190.8 r. z.,. kde
b~lo stanoveno, že vÍ-ce osob, proti ni'mž jest odů,vodn:Bn nahra.dm na.) k ručí rukou společnou a nerozdílnou. Ale tato veta by:a v §, 48,
~;t. 4 zák. čís. 81/1935 Sb. z. a n. vypuštěna a byla n~hra.~ena pre.~, em o mOŽJnosti domáhali se omez'ení závazku na tu pnmerenou ča,t
p~s dy která jest přiměřená účasti provozU odpovědné osoby ~a Zpl1~o~eni škody vzhledem k účasti povinn~. odpovědných ~rovo~u ~stat
ních. K takovému omezení bylo by lze. pnkro~lh J"n na zaklade vyslovného návrhu (arg. slova může se domahah) ~alo.v~~ych, ktery b~ mU~lÍ
b' ti uplatněn již v první stolici až do ukoncem r,lwn! o pravmm duv;dU. V souzené věci žalovaní takový náv.rh neuclll!h a n~lze ,proto
jejich závazek vnazn,ače?~m směr.u omeZlt!. Bylo. proto uznano, z,e zažalO'vaný nárok jest protI zalovanym zcela po pravu.
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Není ,předpokladem pro založení pojistné pnvinno~i podle § 1, zák:
89/1920 Sb. 1Q. a n., aby práce, k nimž ~e zamestna'.'~:. sl~zebnt
smlouvou zavázal, byly jím skutečně vykoná~any; rozhoduJ!c! J: Jen to,
k jakým pracím, byl zaměstnanec podle sluzebnt smlouvy povmen.

oČ.

(Rozh. ze dne 29. září 1939, Rv II 710/38.)
žalobce se domáhá náhrady škody za ucházej!cÍ mu starobní dúchod poněvadž nebyl žalovaným přihlášen v době od 1. července 1920
do .3'1. srpna 1927 k pensijnímu pojištění. Ni ž.š í. 8'0 ud y .z~mltll
žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto d ~ vod u:,za:lobce Opl'f~. ~VUj
nárok na náh'radu škody,o to, že žalovany ho nepnhliťs,l'i k pensl]'lllmu
pOjÍ'štění od 1. července 1920, kdy zákon Čí's. ,89/1920 Sb. z. a n. n~byl
účinnosti. podle názoru odvolacího soudu zalobce, pokud vykonaval
u žalovamého práce lihovarnické, ~podléhal pensijní zákonné 'Pov~nno~.~l,
poněvadž podle § 1 (2a) zák. Č. 89/1920 Sb. z. a n. JSou povmni' pO]ls-
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těním

mimo jiné zaměstnanci, kteří na práci jiných osob pravidelně
dohlížeji, jako dílovedoucí, stavbyvedoucí, pomi, mi·stH atd. Ža,lobce
tom v době provozu Uhovaru kontroloval kvas, zápařku, měři·l cukernatost, tedy vyvijel činnost podléhající' pensijn·ímuI pojištěn'Í. Ža·lobce,
jak sám seznal, narodil se 19./10. 1866, tedy 19./10. 1921 d'o"/ršil 55 let.
.lest tedy řešiti- otázku, zda žalobce v době od 1. července 1920, tedy,
kdy jehoo činnost jako lihovarníka podléhala pensijnímu poji'štěni podle
zák. č. 89/192.0 Sb. z. a 11. do 19./10. 1921, kdy dovršil 55 let a když
již byl vyňat z poji·štění pen'sijního, vykonáva,l práce v lihovaru žalovaného jako dHovedoucí, resp. jako lilhovarník. K tomu jesl podotknouti, že, když žalobce začal vyk·onávati práce dM.overJoudho až po
19. ří,jnu 1921, byl z pojilstné povinnosti podle zák. č. 89/192.0 Sb. z.
ano vyňat a jeho přihlášení'nemělo by účinkll' a nezakládalo by pro
něj žádný poji,stný nárok podl'e pensijního zákona a byla by věc po
zákonu tak, jako. by nebyl přihlášen. Přihláška žalobcova by měla pouze
za následek povinno.st žalo·vaného k placeni prémií podle § 2, pasl. odst.
zák. č. 89/1920 Sb. z. a n.,kteréžto prémie plynuly by do fondu potřebných zaměstnaných a nikoliv .na f70jištění žalohcovo (§ 47, bod 7
zák č. 89/1920 Sb. z. a n.). Žalovmný -namítal před procesním soudem,
že i pokud by byt žalobce v mezidobó· od- 1. ledna 1922 do dne vystoU"
pení, t. j. do 3·1 . srpna 1927 pojiMěn, nenabyl by záJkonem požadovaných 60 příspěvkových mě·sÍců .po zí·skání·s;tarobního důchodu, neboť
v tom kterém roce pracoval liho·var pou·ze 5 měsíců, a že tudíž žalobce
vykonával práce, které spadají pod pensijni. poji'štění, nejvýše 42 mě
síců. Žalobce tuto námj,!kuI nepopřel, postavH se však na stanovisko, že
pro pensi'jni pojištění. není rozhodným, které práce žalobce vykonával,
nýbrž že je ro·zhodná smluvně ujednaná práce. Dle názo-rn odvolacího
soudu bylo by žalobci mo·žno Zil!počítati jen dobu, pokud pracoval jako
lihovarník, a ni·koJilv dobu, kdy Hhovar nebyl v provozu, poněvadž v této·
době, jak sám seznal, konal manwelnÍ' práce a pro pojištěni pensijní je
rozhodný druh čilITnusti, žalohwvy. Lihovar byl v provozu ten který rok
nejvýše 6 měsi·ců a žalobce byl zaměstnán jako dílovedoucí v Jilhovaru
vždy každého roku' od r. 1922 do r. 1927 v interva·lech odl prosince
do dubna. Po skončení kampaně byl žalobce zaměs.tnán či·Měn.Ím liho~
varn asil 2 měsíce a asi jeden měsíc než kampaň v lihovaru p~čala.
Jinak v mezidobí konal žalobce práce v hospodářství n·eh na pile.
Z toho vyplývá, že žalobce nevykoná'val v době, kdy lihovar nebyl
v činnosti, práce, které by náležely vyšším s].užbám. nýbrž, že kona].
výhradně práce manuelní., 6stH a mazal stroje, čisti.! lihovar, pak pracoval bu.ď na pi.Je nebo na poli, tedy že v tomto mezidobí· nepodléhal
pensi'jnímu pojištění. Okolnost, že žalobce dlOstáva] stále s'tejný pla·t,
nemlUVÍ pro. stanovísko žalobwvo, poněvadž pro povinnost přihlásiti
žalobce k pensijnímu poji'štění rozhodwje pouze jeho ·činnost a nikoli'v
smluvená mzda. Odvolací soud stejně jako soud procesní do·šel k pře
svědčení, že žalobce v době od 1. července 1920 do 19. října 1921
žádné líhovami-cké vyšší práce nekonal, takže ani, pensijnímu pojištění

,
. ce sice seznal, že již v r. 1920 začaly přípravné práce
nepodlehal. l;:~~~ru totiž stavěl se betonový stav, vodovO? pro. lIhovar,
. I. l'hovar se přestavoval, dávaly se nove stroJe, novy
pro provOz
že v. r. 1,921 c~ Y n~.vé kádě a že při těchto prackh byl přítomen,
desÍllačm aparat'kd
'řiJ·íti kde J·aký ventil zříditi, dal menÍ!
,
,
k
kupoval
, adž určoval . e co ma p
~';~ě zkou,šeli 'parníl ;stroj, změřiti reservoar na Ht~' z,e p~ d~: 1922 a
a,
.. I"hovar a že lihovar začal pracova I az ve,
bram:~ory IP;O p:á~e p;o zaháJjení činnos.ti lihovaru trvaly od jam 1921
ž: pn'P[a;~: 1922. Na,pro-tÍ' tomu žalo,vanýseznal, že ,činnost hho'van~
az do e
h' .
1916 a začala 16. ledna 1922, ze v tomto meZI
přestala dne 23. rezol a a pile .při hos,podář-ství a konal výhradně práce
,
- I b
v' ak začal
dobí žalohcepracova n , . ,
. . . , kt r· nepodl-éhaly pensijnímu 1P00jište,ní,. Za o' ·ce .s I
.
, ma.nuellm, . e ~ ', .. ensi'nímu' pojišt.bní, konati až 15. pwsmce 19.2~.
prace, ktere to?,le~al~ ~obC~ by byl jako dílovedoucí podléhal penslJ:
Z, to.hooVi~fě~~~Ž ~~ ~~.lPro-sil11ce 1921, resp: 1. ledn~, 1?2,2. V této dobo.
n:mu ?Ž J I stár přes 55 .let a proto z penslJmho pO']1'stenl .byl vyloučen.
vsak JI .b Y
.
t
... Hl že žal'Obce v době kdy IIho·var nepraProce"nI ,soud mImo o ZJIS ,
"
t d· ' byl ve
. ,. .. l e Františkem W a n-ikoHv žalovanym, e Y ze ..
coval, ?yl p a~ n ·F· . Fk.em vY takže ji'ž z toho důvodUl jest zjevn.o,
smlwvmm pomeru s ran IS .
:' .. "
... v N v . kdyby by-I
'.
. hl b 'f. pro toto 'l11ezldobl· POJllsten pen-sllne. ez I
.. v

R?·:

~~I~~:opřJl~. ř~jnemdl921t kdle tOySá:~b~~ ~~t, 3~~ls~:~~~~~1~~:á~
.. štěn má odvolacl :sou za

d sta
tpre .
o
Ž l b . 'm semal že lihovar byl v provozu en
robnrho du.c.hodu. , ~? cpe .čs:'t' -li se
kampaJň v lihovaru začala až
kt . rok po 5 meSlCU o I a
,
... . k
ery 1922 byl by z·lgbl žalobce do dne výstupu 30, nC'Jvy:~, J:'
v roce
, ' . ,.
.1 42 měsiců pHspě·vko\')"ch, takže by v zadnem
0,

,

Jl, 'de'psaných 60 phspévkových měsíců požado·vaných pro napa

ia

,~~fr~~~:;;b~lvP~~E~~I:::I~~~fa~ék~;~,~C~.ed~Z·p:~~~l~ř~~e'f:ag;b~ere~~~
alo

d?by by bydl zb l "ce .př~d zapo.četím každé lihovarnické kampane,
po o U· mesl
'h , . o
oněvad'ž tlm by ziskal nejvýše 48 přílSlpěvkovyc . mesll.cu. . .
PNe j 'v y Š š I s ou d uloži,l prvému soudU' nové Jednanl a roz-

činnost

Ilodnutí.
D Ů vod y:
-I b T 'alobce přihlášen k penstjnímll' pojištění,; jest
.
d
Otazku, z ·a me. y I
89/19?O Sb z a n Nižší soudy vychazely
posu-zavati podle zako~a liS: . ;: . . ., vr· zda žalobCe podléhal
při právním posou-zem· z~,azo.lu, z~ ~~o.n~a~~Ú práce skutečně konal,
pensijni ,poÍÍ'stn.·é pov. l~nosbh'IJe~t. rOtzN'~e~ ien;~ právní názor jelst myln)·,
·k I· ·k J. aJky' m praclm . y pn]".
_.
JO. 1·
'k
111 o IV,
.
I v . ' pojistné povinnosti podle. ':<
Ziť.
neboť předpokladem pro z.a 0~e111 ráce k nimž se zaměstnanec služební
čís. 89/1920 S,b. z. a n. ~~~I, s~uie~ně vykonávány, nýbrž rozhoduje jen,
smlouvou zavazal, bylY]i ,
. dl .S'lužební smlouvv povinen. Touto
k ]"kým ,pracím byl zamestnane~ po e. b' I a mo s~ůj mylný právní
otázkou se však nižší soudy vubec -oeo' .ra Y ,

t
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názor ,neu6n~ly' v tom směr:;, sku.tko."ý'ch v~ji,štění. Bylo proto napaden';'
roz,:udek, ~r~sltl (§ 510 c. 1. s., ludllkat C1S. 230 a Sb. n. s. Čí's. 1275)
a vec vra:'Íl ?rvn;m~ soudu, aby o ní dále jednal a znovu' rozhodl.
v V novem jednanl bude na prvoím soudu, aby se ,po p'říipa'd'ě, doplně
erednesy stran po:die ~ 182 c. ř. s., obí,,-al otázkou, k jakým pradm b I
zal~bce podle sluzebm ,mlo'li'vy z r. 11)12, jíž hyl přiiat za Iihov!1rní,k~
peNtne.n, dále zda !ato služehní smlouva byla v r.1916, kdy Iihova;
zastav,'1 p;ovoz, zmeně,na a v každěm případě, k jakým pracím byl žalobce pO~l11en .~od}e této vnové služební smlouvy. V této souvi,slosti jes l
,hned
zdurazmtl,
ienž hyl z,'edn<1n k vysVsV,"m "I uz,vb'am
.
- b I Vze
' kzamestnanec
'
a )e~u:, .y y pni azov~ny ni'žší služby, se ještě nestává pcoto dělníkem
nyblz ze Jest k tomu treha s'ouhlasu zamě'stnancova aby konání nj'žšícl;
prací mohlo ,mjtí vliv na jehO' služehní postavení, ~ dále, že není' n,ovotou tvrzem zalobcovo vv, od'v?lání. vž~ i,eho práce pozústávala ; před
1. červen.cem 1920 od pocatku jeho pr1jetJ cI'O služeb ža,lovaného to jest
od roku 1.?!2,~řevá~ně v odborném dozoru nad dělníky, nebol' 'žalob~~
to tv,:d:I,1 ]1'Z v zal?'b:. Dále Jest zdů-razniti, že skutečnost, zjištěná od ..
volac~~ soudem, z~ za,lob:ce byl v době.; kdy lihovar nepracoval, placen
FmnÍlskem W. a mko,],.v zaIovalOý,m, nestačí ještě pro- závěr že ž.alohce
byl v té dohě ve služebním ,poměru k tomuto a nikoliv k Žalo-vanému.
Na služební, poměr me'Zi nimi by bvlo lze usouditi J' en tehd·y kd,b
'''h''
,
"
"
)y
l e : ,c: vza]emny p,oměr vykawval ony znaky vázano'sti a Pod:řízenosti,
jez JSou podstatnym "nakem služehního poměru' (Sb. n. s. Čí·s. 10.402
13.156),
žalob,i Fr;rntiškem
W. mohlo
b'f pn
d v dOneboť
d vplacení'
.. mzdy
.v
y
l
pa. . ,ne ,0 'll'VO" 'nen'O 1 Jen vmtrníllTI poměrem mezi nirm a žalovaným. Dospeje-Il prVl1l soud po doplně,nf řízení k záv'ěru, že žalobcova 'služební
s:mloL1'va n~byl,a v rOCe 1916 změnESna, že žalobce musel i po zastaveni
I!h?varu byh pohotově k pracím lihovarníka a že případné manu,elní
prace ne~onal po-dl~ služební' smlouvy, nýbrž jen z příkazu zaměstna
vatele a ze, pr~oe h-hovarníka pod.léhaly pensijní, poji,stné povinnosti
podle § vl z~k. c. ~9/1920 Sb. z~ a n., nepřÍlCh~zí. ustanovení § 2, odst. 1,
Č. 1 dotc. zak. v uvahu,neboť z;rlohce nebyl ještě 1. července 1920 stár
55 let a byl vby ': tom přípa'dě již za účinnosti zákona č. 89/1920 Sb.
z. a n. v slll'Zebmm poměru, zaklád'ajídm pensi'jní poji-sl-nou povi'nn.ost.
J
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ítIa žalovaná mimo jiné preklusi těchto nároků podle § 33 řeč. zák.
; eV Ý s o u d umal podle žaloby. O dv o I a c í s o u d žalobu zamitl.
Ne i v Y š š í s o U d uložH od~oladmu soudu nové jednání a rozhodnuti a 'uvedl v otázce, o kterou jde, v
duvodech:
žalovaná strana uplatni,]a jak proti nároku. na odbytné, tak proti
nároku. na doplatek na mzdě a na naturalHch promlčení, ,správně preklusi, podle § 40 zák Č. 154/1934 Sb. z. a n. Poněvadž žalobce byl
statko'vým úředníkem, jest v,ěc PO'SllzovaH podle § 33 zák. č. 9/1914
ř z 'podle toh,oto ustano'o'ení jest náhradní nároky statkového úředníkl
ľ pfedč«sného ,propu:št'Ění u!lI~,lniti clo .švesti, mě~~cu,Yo dni pr?puvštěn!.
Tato Ihuta jest propadnou lhu-tou, k mz lest pnhltzeb z moc, medm,
a počí,ná běžeti, dnem, kdy dO'šlo k předčasnému propuštění úředník~
(smv. rozh. Č. 14656 Sb. n. s.). V souzeném případu do-šlo k výpovědl
žalobcově d'opi,semžalované ze cine 20. dubna 1937, žaloba pak 'byla
podána dne 31. .břewa 1938, cO'ž bylo po uplynuti uvedené propadné
lhůty. Názor od'Volacího soudu, že běh lhůty počíná od skon-čení služebního poměru, není správný. Avšak pokud, jde o odbytné, nejde lu
o náhradní nárok z důvod:u předčasného' zrušení služební smloulvy,
nýbrž o nárok z prohlášení, z 24. prosince 1936 uóněn~ho vů'či státním~
pozemkO'V'ému úřadu, jímž byl ~p'ravven s!~žebnj, pomer m~zl ~lranam"
tedy ze zvláštní, smlouvy, ktera tvonla cast smlou'vy slu'zebnl. Tento
nárok nepodléhá preklu,si' podle § 33 cit. zák
čís.

17399.

Oplrá-li se nárok na zvýšení výživného stanoveného smírem o doslov smíru, podle něhož mělo se dostati oprávněné manželce sm~em
stanovené částky vždy podle vnitřní hodnoty této částky v době Sjednání smiru, jest dovoláni do potvrzujícího rozsudku o tomto žalobním
nároku nepřípustné.
(Rozh. ze dne 4. října 1939, Rv I 941/39.)

17398.

~ár?k na?dbytné, tkvící vevl. nař. č. 305/1922 Sb, z. a n, o zaopatr~! trvalych ,~~stt,mnců ?<l:. v~lk~m , majetku pozemkové~, který
~plaf!íuJe statk?~ uredmk meZI Jmyml naroky Z dúvodu svého před
casneho propustení, nepodléhá preklusi podle § 33 zák. Č. 9/1914 ř. z.
(Rozh. ze dne 30. září 1939, Rv I 345/39.)
Pro,ti ·nároku ,žalobce, statko'véhO' úředníka ve smyslu zák. čís. 9/1914
ř. z., na odbytne a na doplatek na mzdě v penězí'ch i naturáliich na-

Žalobkvně přednesla, že se žalovaný za'vázal smírem platiti jí výži'vné 1.000 K měsíčně, při čemž byl'o výslovně ujednámo"že tato částka
musí býH žalobkyni vždy zachována pokud jde O' jeji vnitřní hodnotu

určenou korunou: če,skoslovenslkou v době uzavření smí-ru. Poněvadz
vnitřní hodnota komny byla sní'želila zákonem Čí!s. 262/1936 Sb. z. a n.,
domáhá se ža'l-o-bkyně, opírajíc se O' doslov smí~u, na žalovaném doplně'ní smírem stanovené částky po-dle jejého výpo'čtu o 190 K 30 h.

Nižší, sou'dy zamítly- žal-obu, o'dvolací soud mimo jiné
z těchto d U vod u: Zákonem č. 262/1936 SIJ-. z. a 11. nenastalo sn'í'žení
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neb zvýšení- kupní hodnoty jednoty měny. Jest notoricky známo, že zákonemčís. 262/1936 a vl. nař. 6s. 263/1936 Sb. z. a n., jímž byla nově
upravena měna (stanovená přesně hodnota, koruny v poměru ke z],atu),
nebyl na vnitřním trhu vyvolán zjev, jeho'ž by bylo možno, o-značit za
i,nflaci neb deflaci· a nenastaly ani, praktické c!ů,sledky inflace, t. j. snÍžení neb zvýšení kupní hodnoty j-ednoty měny. Tím odpadl žalobní
důvod.

N e j vy Š š Í s o u d odmítl dovolání.

D

ů

vod y:

Podle obsahu žaloby domáhá se dovolatelka na žalovaném 2.664 K
20 h a nadále měsíčně více o 19.0 K 3D h, a to jako změny ve výši výž;vnéh"Ů', opírají,e svůj nárok o do-slo'v smíru o výživném podle vnitřní
hoc!noty koru-ruy v dob-ě sjednání smíru. Předmě'tem: sporu je tudí,ž jenom
výše, v j'aké má žalovaný platiti dovolateloe výživné, zda totiž 1..000 K
či 1.190 K 3.0 h mě'síčně. Podle § 502 čf,s. 3 c. ř. s. jest však dovolání,
ježto jde o potvrzující rozsudek "Ů'dvolacího -soudu, nepřípustné, i když
výžh'11é bylo stanoveno smírem. To platí také o částce 2.664 K 20 h,
neboť také tu požaduje žalobkyně z důvodu zvýšení výživného a mimo
(.0 čitstka ta nepřevyšu}ehranid v řečeném zákonném ustanovení uvedenou.
čís.

,
srážen 'en ode dne výplaty, t. j. ad 1. června 1,939. R e ~ II r sní
uroky
1"1 rekuTs,u'
u d nevyhYove
' , . D ů vod y: Podl'e smluvmch
" , podmmek
~
" za'
S? r" stěžovatelé zaJplaHli úroky od prvého d~'e meSl,ce, v n~,:,'z zav~z~ I s~, .]a ' ovolena, t. j. od 1. ÚnDra 1939. pravem proto prvy so~d
pUJeka, h,p~~ hromadné sir-otčí, pokladny okresního soudu v H. podle
{~~~t~~~nluvní;ch podmínek sTazll úroky od 1. únom 1939, ježto v tomto
.
me"síci byla tato peněžitá zápůjčka povolena.
N e j vy Š š í, s o u d zrušil usnesem' k
re' ll'fsm ho' soudu a rekurs stěžovalelů odmítl.

17400.

Hromadtlé sirotčí pokladny jsou právníckými osobami, jejichž správou jsou poměřeny poručenské soudy,
Uchazečům o zápůjčky a dlužníkům uepříslUŠí v příčině zápůjček
u hromadných si~otčich pokladen právo ke stižnosti pořadem soudnich ,
stolic,
(Ro,zh. ze dne 4. října 1939, R II 2.02/39.)
Manželé Karel a Aloisi,e J., ro'lnici v D. V., žádali o zápůjčku z hromadné sirotčí pokladny okresního- soudu v H., jež jim byla povolena
za podmínek uvedenýoh v u,snesení ze dne 22. února 1939. Lápůj-čka
tato byla schválena vrchním soudem v B. s tou: 1Jměnou, že jest tř'eba
platiti úroky ze sirotčí zápůj'č-ky od prvého dne měsíce, v němž zápůjčka
byla povo'lena,,·a nikoliv od iprvého dne měsíce, ve kterém zápůjčka má
býti vyplacena. Tato změna jako smluvní podmínka byla také rozhodnutím okresního soudlU v H. ze dne .30. března 1939 sdělena manželům
Karlu a Moisii J. jakož i, jejkh právnímu zástupci. Rozhodnutím ze dne
17. června 1939 dal okresní soud v H. poukaz k výplatě zápůjčky po
srážce úroků od 1. února 1939, v kterémžto mě,síd záJpůjčka byla povolena, a,ž do 30. června 1939. Do rozhodnutí v pří'čině srážky úf'Oků
od 1. února 1939 podali vypůjčitelé rekm,s se žádo'stí, že mají býti

D

ů

vod y:

Hromadné sirotčí pokladny zřízené podle cís. naří'~ení ze dne 9. Iis~,
d 1858 č 205 ř z a instrukce ministerstev vmtra, spravedlnO,sl1
top.a u.,
d . 24 .č· e'rv'na 1859 Č. 123 ř. z. jsou. zvláštním účelov,ym
hna'ncI ze lne
.
, . k' . oso
~, "n'm J'ež J'est ,podmětem ,práva závazků,' j'sou tedy p.ravn~c yml 'kJme
I
,
I
§
1
'
t
'
"ízení
a
§
ce
CI . CIS. nar"
.1,CIt
. ,Instru
k
b mi jejichž správou jsou pod e
a",:
,čenské soudy. Z u,stano,"ení §§ 26 a 28 CIt. !11:~t:u ce vypo~e;e,:y por~ o jčce a tedy i o jejích podmínkách rozboodu~1 Jen poru,plyva " ze °dza~u že U'chazečf1il:n O zápůjčky Íi dl,Ulžníkfnnpr?ti roz.hod~U"
k SOUl Y .'
cense
dO, "'č'ln"e zápůJ' čelo u hromadnych s,lrotčl·ch
ť ' pOfUlčen'skychsou II v pn '
, ,
r Sť"
,Ifikladen nepři-sluší: práNO ke sUžlno'sti po,řadem s-o~antch -stOIC. _ IZ=
po . k , " b' ti proto rekursním soudem odmlmuty. Ježto v pro
nost: ta! ove majl y"
'"
K I
AI 'se J podanou
. d '. ném případě reku,rsní, soud sttznost ar a a
,Ol.,
d
Je nava
, '
,
, C dek v soudních věcech neo a označenou ja1ko řádný Ol~ra:"ny pros re
ci ť . ("n' podle § 41
mítI nýbrž meritomě vyříd1'l, Jest jeho roth~' ;nU.I zma ec / moci úřední
lit ~) záckona čís. 100/1931 Sb. z. a n. a' yo Je pro to
.
zr~'šiti a stížnost onu odmítnoutí (wzh. Č. 12.107 Sb. n. s.).
čís,

17401.

návrh na zabavení nároku na vydání vkladního listu ne'su § 54 č 3 ex ř není-li v něm uvedeno ani číslo vkladvyhOVUJe pre'pl b
"vně~ disposicím vkladním listem,
niho listu, anI OSO a opra '

Exe~uč~ d

'k

(Rozh. ze dne 5. října 1939, R I 591/39.)
,
d'
hove"'1 'n'a'V1rhu na 'povolení exekuce zaba'vením, náPrvy sou. ,vy" .
".
"'í'h
a
k,
d"
vkladnfuo li,stUl Městské :spontelny P., znelcl~o Oll '
rO' II na vy am
č' tk
5000 K jsoucí: v deposi,tU' Měs,tske spoj:mtélno IdakE~ ~:~vr~~~~c~e:kud~schovánim a zaJ,,bavením to~oto
fl e n y p' oz 1,
.,
"'t I
P dle § 262 ex r a
kl d "h . listu vydaného Městskou SpOfl e noU' "",
," .
jeh~~~i~ázánh~ k vyb[án~ do výše ."}'ko~~te]'~ého p~h~ega~afi~ráve~
k u r 's n í' ,s' o u d nevyhovel exekučm~UI na;rhu, ~_~statek Ynáležitostí
30
vytýká rekUifs exekučnímu návrhUl ne]asno's a ne

R

Civiln1 rozhodnuti XXI.

-
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§ 5~ ex.

Čís.

17402 _
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!: Jde

o povolení exekuce pocHe § 32 . _
, .
. papl,r maJl!eh svěÓ'čkí. Nárok jest .v k
' 5 ex. r. Vkladm lIst jest
statečně, ježto v návrh<t vůbec' ne vya . v navrhu. uveden. zcela nedov m u,,:,edenočj,slo vkIadního listu
o který jde a vzhledem 'k "
.
'.'
.,omu, ze v navrhu, Jest
d' v
.
,
f''~' t Je~t
v deposi,lu Městské spoří,teln P l1enl, v . uv," eno, ze vkladní
dl'sposloni právo nad, uved'en{'m vkl dY , " I
zreJme, kdo vlastn.ě má
., J
a ,mm I'stem Z exeku v 'h
'
P ak cl se týk'
'a zabavení- vkladní,ho Ji.stu,
. h . .. , ',?ll!i ,o navrhli,
wV'ne'Z nevyplývá, s úplnou,'alsn'OsU 'a,a Je o p;'kaz,am k vybrání,
strana mini, při čemž jest p~zoll'ame,' Jr k~ exekulon: zpu,sob v)Omáhající
pmvés,ti jen podlle usta,novení, § 296 n: '~'á~~ exekUCI na Vkladní líst lze
ex. ř.
Nejvyšší Soud
h
nevy lově! d'Ovo],acimu rekursu.

Zaměstnanec (kolář), který dobro,volně nabídl zaměstnanci jiného
odboru (ko,váři) pomoc při práci, ač k ni neměl odbomé znalosti, zavinil sám svůj úraz,

(Rozh. ze dne 5.

u;:

Důvody:

Po'~ud jde o navrhovanou exekuci i na b .' ,
vldaclmho hstu jest souhlasiti's '
za avenl liaroku na vydáni
k
. ,.
. nazo,rem rekUlfsního -o d v ,
v I'
?, enl vex~ uce !podle' ustanoveni § 325 a násl- , . ~ UI~, ~e Jde o popnpade býtI' dosaženo cÍlle k neV'm." "k v , " ex. I. Ma-II v takovém
..
,
' . uz eAe UCllJ navrh s VV· b
§ 54 CIS.
3 ex .. ř. a ustanoven'! § 370 b v ,
meru] e, , ylo podle
nárok po'Vínné strany ktery' ma' 'b 't: ~ de. ~ak. nezbytno, by tvrzený
. I
·b
' hu Označen ' do té mír
.
y I pre metem navI'h,ovane' exekuce,
y v ~avr
arb.",,'
hoto naroku a případn'J'm P'řikádním Y' :hov~lena e;cekuce z",bavenim topečný základ' ža'loby vymáh'a'íci str J' 'o ~ybranl mohla tvoři-tí b"zvkladního, I,i,stu, kdyby ho, POJddl v.,akn y. bPmlJ. Pvoddlužníku' na vydání
.. d V '
Uizm d o- ,rovo.Jne nevydal Ž
né
. :m.. pnlPae poddlulŽn-iloe není' ochotna vklad' ',.
,..'. ~ v s?uzez )eJlho rekulrsu .. Po-ža,d,a\Cku právě naz v .', nI h.st yydatJ., Je zrejmo
ven·?, když v návrhu nen'í uvedeno a,:nv~c~nem'lll ne,ll! d?statečně vyhoopravněné vkladním Hstem dl. onov:i C~!lo vl<ll~cln~,ho hstu, ani osoby,
soud (,~mvnej rozh. čis. 9746 aPIIII! Sb J kspravne ro~poznal rekursní
~xeku'cI zabavením vkladního Usill, a :'1 n; s;); Pokud Jd,;'~' povolenou
lIstu, Jest rOvněž SouMa,SI'tl' .s 'p-a'", pnkaz"'mm k vybranl vkl-adní:ho
.
ť
., ·.mm na'ZOTem
k
'h
I V echto směrech jest návrh exekuční. 'll' ,'"
re ursm 'O soudu, že
.. ' ewrc~ty. Jde tu podlle' návrhu
o zabavení vkladního I,i,stu kter' . ,
třetí. Tu mohla hy vym'a'h' " 'YtJest v ~schQ.va'ní sp'O.řitelny jako osoby
•
I
aJI'CI' '8 rana vestl ex k '
I
ten,~dyby spořitelna' byla ocholna vkl d ' J' ~ UCl ,pod: e § 296 ex. ř.
cemu,z ale podle stavu spi~u tak není.' a ll! IS vydati (§ 262 ex. ř.),
čís, 17402.

~aměstnavale! neodpovídá podle § 1157 obč
v
I' T .~. ~a ~kodu vznikl'Ou
zamesl!nanci úrazem na stroji tfeb
m.ohl.o-li při .odbomém zacbáz~í se~~ as ~ ~ezaJlstil. Jeho kola, nevalel ani nemo,hl ani nemusil neodborno
;:azu dojíti a zaměstna
předvídati.
. s Os.o y se strojem pracující

J;m'

října

1939, Rv I 235/38.)

Žalobce (ko.Jář) pmcova,1 jako výpomocný dělnik u žalovaný.ch. Dne
27. ledna 1936 <ttr,pěl ,při práci s vrtačkou úraz Um, že se dostal levoll
rukou mezi ozubená kolečka a byl mu rozmačkán le'Vý malíček. Vrtač'ka
nebyla opatřena ochranným zařízením. Domáhá se protQ_ žalobou ná,
hrady škody tvrdé, že dost",l rozka·z od spolUlzaměstnance, kováře Františka D., aby opravi'l vrata. PřipráJCi na vrtačce dostal se rukou do· o·zubených koleček, což by se nebylo sta10, kdyby vrtačka byla opatř,ena
ochranným zaří·zením. Niž š ís o u d y mnaly žalobou uplatňovaný
nárok polovkí po právu.
Ne j v y š.š í s,o ud zamítl, zcela žalobu.
D ů vod y:
Zavinění
clině v tom,

žalov'aných na žaloboově úrazlIshleclává odvolací soud ježe ozubená kola mčn!, vrtačky, s kter·ou žalobce v krHkké
době pracoval, nebyla náležitě ohráměna tak, aby k úrazu 'Vubec nemohlo
dojíti, takže podle jeho názoru nebylo učiněno, zadns! předpisu '§ 1157
obč. z., který ukládá zi>městnavatelí p.ovinnost onářa,dí, po,třebné k práci
zi>městnanco'Vě opatřiti tak, aby byly chráněny-ži'vot a zdraví zaměst
naného. S tímto pr"vním ná'zorem nelze v této věci souhlasiti. Předpis
§ 1157 obč. zák. -lIkládá zaměstnavateH· povinno,st, zaříditi služební
úkony zaměstnancovy tak, aby leho zdraví· a život) pokud to dle povahy úkonů jest možné, byly chrámény, a zaměstnavatel .ručÍ proto za
škodu, ·která vznikne zaměstnanci tím, že zaměstnavatel, ač mohl, nepředešel pOiško,zení zaměstnancovu. Tato povinnost jest uložena za.měs,t
navateli jen v meZÍ'ch m07Jnosti a proto neukládá § 1157 obč.zák. zaměstnavateli mčení za 'Výsledek, nýbrž p'ředpokládá jeho ""vinění.
Strany přednesl,y v prvé stolke souhlasně, že žalobce byl zamě'stnán
u žalovaných jako kolář, tedy hlavně pro práce s dřevem, a nižší soudy
k tomu zjistily, že žalobce nedo's,tal ocl odp'ovědné osoby příkaz, aby
železné pásy s·ám připravil a' vyvrtal, ni>opak, že práJci tll měl provésti
kovář Frantj,šek D. žalobce neměl tedy 'PO'dlesvých služební'ch úkonů
přijíti s vrtačkou ve styk a žalovaní nemohH předvídati, že se tak přes
to stane, a to· podle zjištění nižších soudů následkem vlastního rozhodnutí žalobcova, jen,ž se k práci s vrtačkou sám nabj,dl. Ni,ž§í, soudy
zji'stÍ'ly konečně také, ~e úraz nehyl by se žalobci' ani příhodU, kdyby
byl držel levou: rukou 'Předmět a pra'Vou rukou otáčel zaobleným kolečkem. Nelze tudíž obviňovati žalovwné, že nezají's.t,í'V,še zvláště kola
vrtačky v 'ko,várně na svém dvoře, opomenuli n'ějaké opatření, jež jim
ukládá § 1157 obč, zák., ne-bof, jak jíž uvedeno, při odborném zácházení
30'
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s vrtačkou nemohlo k podobnému úrazu· d "f'
~ ni pracující nemuseli, a nemoh!i. ani předvíd~l;' Ipa neodbor~ost osoby
'~ ak ale neU! na straně
zalohce jenspoluzavinění jak do Ol '. d
musí si příčí-sti, výhradně 'sámcel~. zu?e o vo.'acl SOUd,. nýbrž žaIobce
u vlnu na urazu, kdyz J' ej' t '1 •.
, . k
PracI,
mz ,se, ač neměl odbomé znalosti ' d'b'
• u rpe pn
váři D" jemuž tato práce pří'slušela.
' sam ' 'Ú 'Iovolne nabídl koov

čis,

17403,

Opirá-Ii nemocenská pojišťovna svů' nárok
za zaměstnance proti dědici zaměstnav1tele kte~y' ~ayilap~~í pojistn~ho
nan.ce k nemocenskému a starob'
'ov ~
•
vmeo zamesttiti, ° to, že se dědic přihlásil n1mu p'°staJ1Sttestnl, Pbřihlá~,i.ti a pojistné plak p o zu
•
t
o l eZVYJtmečn'
, ět'
( Zte z Qhoto důvodu ruči za dluh zůstavitele (§ 801 obč ~z)e ~v 1
en o Spor přípustný pořad práva.
'
. z ' ~ , Je pro
(Rozh. ze dne 5. října 1939, Rv I 439/39.)
, Žalujíci okresní nemocenská pojišťovna .pre
,. d,
•
,ne.sla, ,ze otec žalova_
neho František J., mlynář a obchodník ve
1930 ~mu K., avšak nepřihlásil ji ani ne "Ia':tmestn~val ,?d 1: le~na
lobkyne. Jmenovany' zemřel dne 22
. P
za nI po]!stne u za'h'
. .
. . . prosInce 1933 a ustan '1' I
n~. o unIversálním dědicem. Žalovan' S,e ,"hl"1
.'. ov~. ,z~ ova'tare a pozůstalost hyl« mu odevzdánY d " P~I, jaSI ~ez do.brodllllI lllvenVýměrem z 2 června 1936 b 10 v a o vas n'lctvI' 30. hs,topadu 1934.
od l. ledna I!l30 až do 30 li~to a~~e[~~~ zazan;ěstnankyni za dobu
lidní a starobní ve výši 1.835 KP4o. h Ž I pOJl~tne nemocen,g,ké, invajen za dobu 18 měsíců ode dlle nabyt' a ~v~;y zaplatr.1 VŠa!k pojistné
798 K 50 h s pří.sl. Zbytek 1 046 K 90 \podm.~, zpět 'P.o.čítáJno ve výši
protož.a.lují<:i pojišťovna je'ho zaPlacen~~lt~bzaplatr~r.a.~omáhá se
uznaly casteoně podle žaloby.
o ou. N I Z S I S o Ul d Y
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání
uvedl v
' a v otázce, 0' niž jde,

V

ov

důvo'dech:

Vzhledem k předpisu § 240. odst 3 c '
'"
.
především, zda J' es! 'přípustny' pr'o so·
" r. s. ll'vaul do.vohci s'Oud

'd
.
..
, uzen'Y spor pO'ad
.
ke
zaplaceni poji'slného k sociálnímu POjištěn/ z prava .• Ve sporu
mu K. v době, kdy lato sloužila 'eště u o. •.. a ,zamestnankyni
dne 22. prOsince 1933 Žalobk ne' I I "I Ice za.l,ovaneh.'O', zemřelého
. ' . Y' vy OUCI a vy' slovně
"t"
§ 1.~1 ;ákona čís, 22lJ1924
Sb. z. a n'
,. '. ,.. PO~,:li I predpi'su
socralnr péče 'čís. 189/19'34 Sb
. v, dosl?,v,?, vyhl<rsky mUIIstra
Podle pfednesUi žalobkyně b i \ža n. a.t~~e POUZIŤ! § 140.9 o. 0'bč. zák.
přihlásíoti Emu K k 11e'lllocenY
sk' e,lm· '<lmtr.,e Yb ~tec žalo.vaného povi!n.en
.
'
"
Li '8' aro' nlm· I
• "št"
,
1930 a, hyl povinen platiti poiistné Z, • lý. u P~Jl em. od 1. .led.na
,
. emre 0'tec zalovaného tak ne-

°

učinil

a žalobkyně zřejmě miní', že z toh'O důvodu vznikla jí pohledáV'ka
proti němu na pojistném. Ježto pak žalovaný se přihlási·1 k pozůlstalos!i
po svém otci' bezvýminečně ze závěti', mčí podle § 801 o. obč. ziÍJk. za
tento dluh svého otce. Žalobk)'ně, i když cituje svůj výměr ze dne 27.
června 1936 č. 5933/79, uplatňuje jasně svým přednesem toto ru'čeni
žalovaného jako dědice. Nejde tedy již o výrok o poji'stné povinnosti
Emy K. a 'O povinnosti placení pojistného stihající zaměstnavatele, ani
o ručení niÍJstulpce podniku podl,e § 171, věty pr'.Cni, dotčeného záckona
č. 221/1924 Sb. z. a n., o nichž jako, o otázkách veřejnoprávního poměru jsou povolány rozhodovaH úřady správní (srov. rozh. č. 160.53,
5398 Sb. n. s.). Předpi,sy §§ 170. a 171 zák. č. 221/1924 Sb. z. ano
dávají totiž možnost správn,ím úřadům k před~psání pojistného proH
osobám ji,ným než zaměstnavateli jen v obmezeném rozsahu a výslovn,ě
poukawJje § 171, posl. věta dotčeného zákona v dalším na mčení těchto
osob podle práva občanského. Rozhodnutí o mčení těchto, třetích osob
za pojistné vyvěrající z před:p,i,sů občan,ského práva přfsluší, soudům
(srov. rozh. č. 14525 Sb. n.s.). Pokud při tom třeba řešiti, otázky práva
veřejného, o nichž nebylo správn,ími úřady pravoplatně rozhodnuto, řeší
si je soud sám prejudkielně v důvodech.
čís.

17404.

Zkráceni věřitele předpokládané v § 2 Č. 2 odp. ř. je tu i teMy,
když jmění, které dlužníkovi zůstalo, není tak snadno dosažitelné exe·
kuci věřitelů, jako jmění, jež dlužník odporovatelným jednáním zcizil.
K naplnění pojmu zkráceni může postačiti, že dlužníkovi zůstal z jeho
majetku jen nárok na přídělový pozemek, jehož exekuční zpeněžen!
podléhá svoleni Státního pozemkového úřadu.
(Rozh. ze dne 5.

říljna

1939, Rv I 605/39.)

Podle přednesu žalobkyně byl Jan H. uznán p'Ovinným platiti jí na
výživném 100 K měe/čn'ě, počínajíc dnem 9. června' 193'7, a to částky
dospělé po 'právni, moó usnesení do 14 dnů, budou.cně pak dospívajíd
částky vždy každého měsíce, a tO' prvníhO' předem pod exekucÍ. Podle
toho měl Jan H. zaplatiti žalobkyni od 9. čer'vna 1937 do podání, ža:loby
částku 1.40'0 K a na útratách 1.038 K 65 h, celkem 2.438 K 65 h. Žalovaná Mari'e H., s níž Jan H. žije již od podzimu 1936 v mimomanželském
spO'lečenství, převedla vša:k za účelem zkrácení žalobkyně smlouvou ze
dn'e 13. července 1937 ,na sebe p·olovinu. nemovitostí patříd Janu H. a
zapsanou ve vložce č. 68 poz. knihy kat. úz. Š. Úmysl Jana H. zkrámi
žalobkyni byl žalované znám, neboť žalobk)"něna své nároky žalovanou
ulpozomHa. Žalovaná také výslovně prohlásHa, že na sebe převedla polovinu nemovitostí Jana H. pro,to, aby ten,to nemusel platí,ti žalobkyni
výživné. V době převodu nemovHosti byla již na lana H. podána žaloba
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o rozvod a placeni vy' živného D'
'1'
, 'I
..
. oma la se proto žal 'bk '
.
z.e za ovana jes1t povinna tr ěU al"
""., ,
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yne vyroku,
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č'
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.,
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§ 2 Č. 2 odpůrčího řádu, vzav za proká~;'no r~y so~d rozhodl podle
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k 'h' ze dl"'mk prodejem po··
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.
poz. m Y' kat l',Z . ,
,.
Z'k ra·t·t·
I I za obky.m že žalovan'
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" dl"
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10bk1'ně o tom věděla, a měla mn:
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cm' prve 'O soudu, odv I
.
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MImo tojde o přídělové, o,zemk 'ich' nI ?vn~ prevedeny na Jana H.
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~edy zalohkyně, majíc
v ruce snímek notářského spisu ze dn'e 20
možnost proo/ésti \Oklad práva vlastnilCkéh ' " pr?t'~'~e 1930, měla jinak
zaji'stiti své nároky vzhledem k tornu že~', neme,~ psto:u, že bUde moci
tu tudíž jiného J'mění pro ne''z' 'by 'byl' d slo dOl pndelove pozemky. Není
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' ,
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za .lanem .H., poukazuje odvo./aci soud n~ to ~eoo~~e II1a p~hledávku_
u zalovane, s níž bydlil ve společné mí'stnosti a ' "
1936 Zll Jan H.
'
Jan H. je ženat. Mu'Sila !tI(Íí,ž před -okládati' ,ze zalova~á věděla, že
Se starati o její výživu: (§ 91 oh' P 'k)
, . ze. Jan H. Jest povinen
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společné domácnosti s Jan1em H. a věděla, že má manželku, neboť, je-Ii
tomU ta,k, mohla tušIti, že Jan H. jest povinen se starati' o její výživu
a měla se dotazem ll' žalobkyně přesvědčiti, jaké nároky si v tomto
směru činÍ. Žalovaná nemůže se proto odvoMvati' na to, že ji bylo
známo, že žalobkyně se ne,starala o domácllO's,t Jana' H. a o jeho potřeby
a, že se' dús.1edkem tohoto domnívala, že žalobkyně nemá nároku'na
VýŽIvné proti Janu H. Naproti tomu jest dovoláni oprávněno, pokud
uplatňuje, že žalo'laná se v první .stohci hájila téžnámi,tkou, že žalobkyně jako v,ěHtelka J"na H. není. zcizenim majetku, jemuž je odporováno,
zkrácena, poněvadž mMe své pohledáváni ukojiti z podHu 'Ha pozemku,
jejž žalobkyně je podle notářského spisu ze dne 20. prosince 19,30 povinna odevzdati Janu H. Od'lolací soud neu~nal tuto 'n,,.miH,u za opodstatněnou jednak proto, že uvedené nemovHosti nei'sou ještě knHlOvné
převedeny na Jama H., pak proto, že jde o' přídělové pozemky, jichž
zdzeni a za'lazeni jest omezeno, svo,jenÍm Státního pozemkového úřadu,
a konečně z formálního dů~odu, že nepřednesla a nedokázala, jak bylO
její procesuálni, povinností, že toto jmění, k uspokojení žalohkyně pO;
stačuje. Leč s názorem odvolacího soudu nelze v žádném směru souhla ..
si ti. Žalovaná před,nesla a dokazovala při ús'!.ním jednání v první stoHci,
že Jan H. se nezbavil majetku, nehoť podle notářského -.spi'su z 20. prosince 1930 při'Slulši mu nárok na "klad vlastnictvi polovke přidělových
pozemků, kteroužto polovinu mu ípostoupila žalobkyně. Knihovní převod
nemohl prý býti pro'leden, poněvadž žalobkyně odepřela vyda'ti snímek
dotyčného notiiřského spisu. Ježto žalovaná tímto' pi'edhesem popřela
zkr,.ceni žalobkyně vzhledem:k uvedenému nárnku Jana H., jest .i'ím
zároveň zřejmě naznačeno, že nárok J"na H. má takovou hodnotu, že
žalobkyně by mohla exekucí na n,ěj býti uspokojena. Ježto tu jde o okolnost pro spor rozhodnou, měly ni,žší soudy dukazy nabfzené o ní provésti a, ježto jde hlavně o- zjištění hodnoty přidělených nemovitosti, provésti po případě " této hodnotě též důkaz znalecký, který mMe býti
nařízen i z úřaclu bez ná'lrhu stra,n (§ 363 odst. 2 c. ř. s.). Nevadí an,i,
že přidělové nemovitosti: nejsou dosud Janu H. Ionihovné připsány do
vla'stnktví, neboť přes to mohou býti nemo'li,to:s.ti pHstupn-é přímé exekud žalobkyn,ě jako věřitelky Jana H. podle § 350 ex. ř., anebo, kdyby
to z jakéhokoliv důvodu žalobkyni nebylo možné, jest pří,stupný jeji
exekuci as,poň nárok lana H. na knihovní odevzdání nemovitosti, jejíž
úspěch peněžitý závisí ovšem na tom, do jaké míry lze na ně véstI exekuci vnucenou dražbou neho sprá%u (§ 328 ex. ř.). V tomto směru pak
jest uvésti toto,: Jes't pravda, že zkráceni věřitelů předpokládané v § 2
či,s. 2 odp. ř. jest tu i tehdy, když jmění, které dlu~n,í,kovi zÍIstalo, není
tak snadno dosaži'telné exekUCÍ věřiteW jako jměni, jež dlužník odporovatelným jednáním zcizil. V tom směru se odkazuje na stálou judikatUlIU nejvyššího soudu, zejména l1a rozh. čÍs. 10865, 12148, 12157 Sb.
n. S. Proto by k na,plnění p0'imu zkrácení' i stačilo, že Janu H. zůstal
jen nárok na přiděloo/ý po.zemek, je'StUže zpeněžen,í tohoto n-ároku exekucí podIéhá svolení, Státního pozemko'vého úřadu, jak míní' odvolací
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soud. Ale právě pro tento zá:věr neni dostatečného skutkového podkladu
v zjištěních nižších soudů, neboť svoleni stMních orgánů nevyžaduje se
podle dnešního stavu zákonodárství (srov. zejména vlád. nař.čís. 125/
1935 Sb. z . an.) bezvýhradně, nýbrž jen za určHých předpokladů, jež
dosud nebyly zjištěny. Bylo na nIžších soudech, aby způsobem v § 182
c. ř. s. naznačeným púsobHy na stmny, by doplnHy přednes k odůvod
něn'í nebo vyvrácení určí tě vznesené námitky žalované a v tomto směru
učinily též zjištění skultkO'vá potřebná k rozhodnutí, otázky, zda k exekuci na přídělové pozemky,
něž jde, jest zapotřebí svoleni státních
orgánů. JežtO' se tak nestalo a nebyly, jak 'shora, uvedenO', ani provedeny dLl,kazy o hodnotě těchto nemŮ'vitostí, není, věc zralá k rozhodnutí
(§ 510 c. ř. s.).
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Není zapotřebí, aby pojištěnci, mají-li míti po dovršení věku a če
kací doby podle § 20, o d st.I zákona :č. 26/1929 Sb. z. a n. nárok na
důchod podle tohoto předpisu, se vzdali svého zaměstnání, podléhajícího pojistné povinnosti.
(Rozh. ze dne 6..

října

1939, Rv I 222/39.)

žalobkyně předne,s]a, že, kdyby ji byl žalo,van,ý včas a řádně při
hlásil! k pensi'jnimu pojištění a kdj'by býval také řádně zaplatil .př,ísluiiné
pojistné, byla by měla podle § 20, odst. I zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n.
nárok na starobní důchod v roční výši 4.565 K počínají,c dnem 1. října
1933, neboť dO' 30. září 1933 by byla bývala dmršila šedesát přispěv
kových měsíců ve .gvém pensijním pojištČiní. Dne 23,. března 1933 jí bylo
6.0 let. JežtO' se tak neslalo, 'vyplácí jl úřado\Ona »A« starobní dúchod
pouze ve výši 4.494 K 12 h ročně, t. j. 374 K 50 h měsí,čně, a to ještě
teprve ocl 2. června 1934. Tím jest poškozena na celém ušlém důchodu
od 1. říina 1933 do 31. května 1934 ve výši 380 K 40 h mě.gí,čně, což
činí celkem 3.043 K 20 h, jeji,chž zaplacení se domáhá na žalovaném.
P r v Ý s o U' cl uznal podl,e žaloby do výše 1.043. K 20 h, ježto částka
2.000 K byla žalobkyni zaplacena v ji'nbm sporu, vedeném proti N.,
který žalobkj'lli mčH za tvrzenou škodul rukou spol'ečnou a nedí,lnou se
žalovaným. O d vol a c í s o' u d žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o U' cl obno:vH rozsudek prvého soudu.

Dilvody:
Odvolací soud usoudi.J, že žalobkyně nemá nároku na starobní dů
chod za dobll' od 1. října 19-3-3, dO' 31. prosince 1933, poněvadž v té
době byla ještě zaměstnána, a zamHI žalobu proto, že č<'ts\ka 2.000 K,
kterou žalobkyné dostala na úhradu, utrpěné škody, převyšuje ušlý starobní důchod za dobu od 1. ledna 1934 do 31. května 1934. Podle § 20,

. ..
.
ve znění které ve sporné době ~Ia:
odst I zák. Č. 26/1929 Sb; ~. ao~; starŮ'bní 'důchod ve výši a na miste
tilO,' přísluší ~en'skýmpo'JIst~,~c~~, ne1Jpů.sobilosti k výkoml povolání p~
',nvalidního duchodu bez pr~ a k
I' ~.o rok života. Jest tedy s.tMobm
I.
, "k 'd'oby kdy z clo ona I v .
d . • .m
dokončeni ceao
. , '
b . . důchodem bez'pO' mmecny ,
ducho d podle tohoto ods~avce ~s~ro: '~.~~ a dovršení urči,tého roku ži~
vázaným pouzer;a podmmku. ~"~.a~: malt-li míH nárok na důchod, se
vata. Není zapot,:e~I,. a,bYp:d~~~aj~cího Ipoji'stné po'vinnos!tí. Byl,a by tedlY
vzdaIisvého zames nam,
,
dosáhla dne 23. března 1933 60et
žalobk)"n'ě, jež, jak n<;bylo .1)~p~en~O pří,spěvkových měsků, kdyby byla
a dn.e 30. :ářÍo I
I~e.~~~~~ '~ ~en.siinímu poji,štění, přihlášena, dost~~a
všemi z,,,m~stnav~.: I ra
řfna 1933. Činí, proto výše starobnrho ustarobll! duchod Jlz ~? 1. 1913 dn 1 června 1934 celkem 3.043 K 20 h
chodu za dolbu Od)1.~:r:to částky jest však odečí'sti 2.000 K, jak do:
(380 K 40 h X ~.
. e . , O' kteréžtO' částce byío již pravoplatne
, á i žalO'bkyne v do,vo,l am a
~~.~~,odnll'to, takže zbývá 1.043 K 20 h.
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.
. obstarávati vlastni zájmy nemusl býti
Omezená schopnost Jednatt.a ' n 'brž následkem vyloučení z nordůsledek chorobné poruch~ dusevn~,
"tn' tělesnou chorobu od ittléhO
málniho styku s vnějšim svetem pro zv as 1

t

dětstvi.

(Rohz . zdne
e '6· H.J·na 1939 , RII 214/39.)

.

ud zbavil Matyldu P. úplně svéprávnosti, .•K jejín:u od~
.
P r v y. SD
. , ' stohce s,véprávno,sH jen čá,s(ečne. D u \ od y.
porl! zbav!!, JI ,s.ou~ ,druhe. bavil Matyldu P. lliplně svéprávnnsŤl pro
Prvý soud z uredm 'n:o,Cl z ',' 'e na nohnu oQhrnuta, ne,může se po,slabomyslno,st pro.to, ze o~1 mla~luldk~ lékaře ie 'skutečně SlaJbomyslna.
hybovati a, že n1lmo to 'eDPoh'
podrobnéhO a vědecky odůvodně
Na zákl"dě posudku znake r., s~.:ď za zjištěno, že Maty'lda P. proto,
ného pos,udlku znal~e Dr. P. ma .a 1888) po olouhé nemoci ochTmlla,
že v prvním roce zwota (nar.?z:n
. , pomoc a ošetření projevila
, '.'
.
·ti J'e odkazana na ClZI. '
'
•. ,
ueuml 'ČISÍl all! psa "
b · · ní následkŮ pro sebe i vereJny
't'
svého
majetku
ez
uvaze'
"
b
Ů'chotu, vz d'a I se.
".
, (debHHas), nej'souC s to, a! y sama
. ," 'odle znalce Dr. P.
zájem, je skutečn,e slabeho rozumu
si s"é úležitosti obs.ta.,rávala. SI.abbOmYSI.:nov,st, IreaFv' nJeo'sptl' Ježto. Matylda P.
.,
č' t čné zavem s eP
'.
toho, stupně, že stacl n~ aJ~ ~ ; , hájil,a spory z příčin malicherný·ch,
eho
ne"ědouc o dosahu syJe '~am. z~. 'í 'ednání a ani není určeno, kdo
a není vylottčeno dalsl n'1prozret~lne čJeJ {. 'I<do bude pečovati o zabráa za jakých ,podmínek.bude
,~eh ovaa{í'žen,í přiihlíželsoud k jejímu
ně~í mO'žné ztráty, maJetku" ~e. '~t
rozhodl zbaviti ji částečněsv,é~
zájmu a k znaleckemu ~O'sud u d' 'ledky nestačí aby mohlo bytl
právnnsti maje za to, z: d~,sa~a [11 ~ys '
,
U'plne'
I
vY'soveno
' . zba'vems,vepravnosh.
"
k
Ne j v y Š š í s o u d ne:vyhovel re ursu.
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D II vod y:

D ů vod y:

Řízení

o zbavení svéprávnosti jest ovládáno zásadou vyhl.edávací
(§ 32 řádu o zb. svépr.) a bylo proto nižším soudům přihlédnouti i
k obsahu podání obce L. a sporům vedeným Matyldou P. Posudky slyšených znalců shoduji se v tom, že u stěžovatelky jde o duševní opožděno-st, slaboduchost (imbeciHtas), liší se jen v tom, že znaJ.ec Dr. P.
navrhl, aby stěžovatelka byla zbavena svéprávno,stí částečně, kdežto
zna·lec Dr. G. uvedl, že není vůbec schopna své záležitosti samostatně
Spravovati. Znalcům však náleží podati odbo-rný posudek o duševnim
stavu os-oby, o její'ž zbavení svéprávnosti· jde, naipruti tOmu jest věcí
právniho IpoSOuzení soudu, zda a v jakém fO"2)sahu má býti osoba ta
s ohledem na zji-štěný její stav zbavena svéprávno.sti. V tom směru odporový soud právem uzna,1 načáste·čné zbaven.í svéprávno.sti stěžova_
telky. K ob-s·ahu, sUžnosti jest Hlvésti, že omezená schopnoM jednati a
obstarávati vl'"stni zájmy nemusÍ' býti jen dúsledkem chorobné pomchy
duševní, nýbrž mŮlže býti i dúsledkem nedos,tatečného vývinu duševních
funkcí důsledkem vyloučení z normá1ní·ho styku s vnějším světem pro
zvláštni tělesnou chombu· od útlého dMMví. Pro rozhodnutí o zbavení
svéprávnosti je·st dŮJ.eži·tým také dmh jednání, - zvláště objem a význam jeho, - kterým se osoba tak tělesně upoutaná obyčejně zabývá.
I když tedy stěžovatelka pN své nemožnosti pohybu od maU,čka dosáhla
jistých duševních schopností, jest třeba zkoumati, zdasta6. tyto schopnosti k normálnímu ohstarání jejich nynějších zájmů. Znalci. zjistili u stě
žovatelky duševní opožděnost, slaboduchost, a proto odporový 80ud
v uvážení všech okolností právem u,znal na částečné zbavení stěžova
telky svéprávnosti, jímž dost"ne se stěžovatelce soudní ochrany, aniž
by se tím její dosavadní postaveni nějak zhDrši-!o.

čís.

17407.

Zadržovací právo podle § nOI, odst. 2 obč. záH:. trvá za předpo
tam uvedených dále i tehdy, bylo-li o zájemné popSání zažádáno
před tfídenní lhůtou, uvedenoo v řečeném zákonném ustanovení.

kladů

(Rozh. ze dne 11. října 1939, Rv I 384/39.)
P r v Ý s o u d zamí·tl žalobu vlas-tnice auta na vydá.ní auta pokládaje za opo-dstalněnol! námitku žalovaného., že odpírá právem vydati
žalobkyni auto, ježto si vymohl jeho zájemn'é popsáni podle § lIDI (2)
obč.
z. "pro dlužné nájemné za garáž. O d vol· a c í s o u d uznal podle
žaloby.
Ne j vy

Š

ší so

ll-

d obnovil rOzsudek prvého soudu.

. n· § 1101 odst. 2 obč. zák. tak, že
. . .t
Odvolací soud v~klada dUS, ano:eV~Ci na vl~stní nebezpečí ve smyslu.
pronájem~e nema prava za r~OV\~m případě 'když si již před stěho,
tohoto zakOnne~?k .us;tan~;r~r~;mohl zájemné 'po,psání vě~í. S výklade~
váním nebo zav e ,~~m .~ atné ustanovení: pravÍ', ž'e, stehUJe-ll se natímto nelze sOll'h~aSl'h. CitOV, i ač nájemné není zapraveno nebo ~aJ·emce nebo zavleka!,-h se ,v~c , .dz'et·1 .na vlastní nebezpečí, mu'sí vsak
o'
p oná]emce veCl za r
p.
t .e
jíštěno, muze
r,
. . . ání nebo věci vydati. ravo O]
clo tří dnů zažádati za. zácJe;n~t~pstéŽ'illa to, že musí býti žádáno z~
tedy ·vázáno m,i'll~o Jlne pr~ P?kO~ Yže se to musí státi do tří dlnů, . m~
ZáJ· emné pop san. l. p. ravI-!1 z~. 'e. o s.a· ni' Se dosud nesíaJ\o. Bylo-h
ze zaJemn
Pd
IP . e pHrozeno že ji'ž ne t're b a
" d, .
zřeJ·mě na mY'sI'l· pnpa,
'
' , ·iž před ttm pf·OVC' eno, J
'.
'h
ale zájemné popsalll.J.
t 'tento zákonný předlPokl'ld zadržo1vac; o
o ně žádati. ~ Jest !nlÍ! zalze~'ř:~e nahlédn'0uti, IProČ hy nájemce, kter~ SI
Práva jest pz splnen. N:e
p
. hl
'I b ·,ti v této příčině n'a tom lepe
.
..
'h po'psaní nevY'mo . me y
, , .. , 'I
dosud zaJemee o. , .'
. , cbo zavlékán,í zájemné popsanl JIZ m~.:
než ten, kteTý v dobe stehov,anl n ' . ací právo pronajimatelovo poml~1
Z § lIDI ·oibč. zák. pl'Y'ne, ze,zad~zov, "d. o ~j.emnépop"8,"ní.Jestliže
" ď· stliže do tri dnu nezaza a z'.
..
"cl'
jen v ton!. pn~" ·e, Je .... 2obč. zák. bylo o zájemné popsání v tn,~llll1
teely v pnpa~.: § ~! 01, Od;S.t '0 trvá zadržovaCÍ' právo dále. O p.~llpad
lhůtě nebo ]I'Z dnve z~,~a :~: 'ježto žalobkyně se domáhá, .ahy Jl '?Y~
§ 1101 odst. 2 obč. za . j , .. .
d. a tudíž z pronajate garaL
k volné dispo·ski
ani ex'
Z' lohkyně by nemO' . a, .
V' I m H
odstranen. a
"t,o žije s nájemicem ac ave
.
cínda"Ční 'nMoky 'podle § 371
r ·, Je~cnosti (.§ 1101 odst. 1 obč. z<ik.).
d
, . manze
, lem ve. spo
'."
jako svym
' , eone
. d ·oma·
' s rávně po s.tránce
pravnl (§ 503
Neposoudil tudíž od~olac! sou, vec ~nosti že jsou tu i. o.statní před
h
č.poklady
4 c. ř. s.), a ponevadzb,~enl.,koc/YJ ialo~aný oprá'Vněn podle tohoto
§ 1101, odst. 2 () c. za ;' .
zákonného ustanovení auto zadrzeÍl.

d,

autom~bil

vlashtlm'c~et~t~~připadě uplatňova,jj·

'J

"

:x .

v
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I § 2 zák proti nekalé soutěži, proNení nekalou reklamo,: ve s~ys? o do pravosti podle vzo~ků Státdává-li obcbodn~ med, pre1!kO~fny ' \ jejichž viko přelepil mOOrým!
ním "čelatským ustavem, ve ZS, :~CIC ravosti Zkouší státní výzkumny
páskami s bílým nápi~,: »a~ . ~ 'ho r~zboru« a »matriční čísl~
ústav včelařský »S.{<, »CISlo. c. emlc .e, o atřU červenými vignetanll
spolku včelařského Medokomlsla~< ,a J~lé ~ nápisem »Pravý českoslo
s trikolorou v barvě červené, mo re,31
oditvá-li takto zkoušený med
venský včelí med«, - po~u~ se .tY~::ka pravosti. Zkouší Státní výv papírových keynte!ch, s naplsem. »
zkumný ústav vcelarsl{y.{{
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Vedlejšimu intervenientovi (žal
't
•
ální práva a není proto oprá • ovane s rany~ !,riSlUŠí jen procesuvrhnouti, aby zamítav' rozs ~~en ve sP~11! ve Vecl nekalé soutěže navznesla žalovaná straXa s~a. e byl uverejněn, jestliže tento nárok ne(Rozh. ze dne ll. října 1939, Rv I 917/39.)
Žalobce předne,"l, že žalovan' r Od' .
. ,
med s,Iovenského původu a to J.Yd p k ava kal n:a?1ZI Ve ,"vém obchodě
. h
, e na ve s' 'emclch J'ed k
.
n 0'vanyc
papírových kelímcích Skl ' .
, n a v Hupre"kami s bí'lým nápisem: .zám~a·
enIl:e ]'sou ..opa~ře?y modrými 'Pá~
včelařský.• S.« a červenou vi'gnttroauVonstL ~~~USI Sta tnI výzkumný ústav
..
" d,
a llllZ'JSou vy·tis·te·'n Y ·s,ta,'t nI' barvy
S n"plsem:
»P ravý čsl. včelí
N
»Číslo ch-em. rozboru«, .mat~~tčisf stran;e obs~hu~.e p."ska ještě text,
Sta«. Víko skl'enke J'e'st ono
'k o spo ku vcelarskeho Medokomi.. .
' " u pas oQUI preJ,
t k'
otevnlh hez porušení pásky P' k t," , epe~o,. a ze nelze sklenice
plomby. Kelímky jsou prov'ed"an'~ a vortl:tt"~ uzaver, budicí zdání úřední
str •
t"" •
" y ve s a mch barvach a
..
.
" ane na l'Steno,u vj,gnetu ve sta'tn' t 'k I"
maJI na Jed.ne
Me d
'
'
I
h o ore' »Pr
'č I
'
' v obojichnádobách jest
b',
, " , avy s. včel! meli«.
jako státně zkoušeny' Je'dn"n' TI! Ilzben a prod'ava se v krámě vy'sl.ovně
.
," I za O' ce Jest
..
,
ty,. kteří med v oněch nád0'b' h k
c'
nepnpust~e, protože svádí
'~ed, jejž kupují, jest opravdu azckouš~~~JI,.~ n:s'Pra~TIe:nu ,domnění, že
Jeh'Ů pravo,st jest úředně
- ,
y neJakym Statmm ",stavem a že
kOl1u proti nekalé SOU('ě:i~rupc;nne!' Td~kovéto obchodování přičí se zá'
',
' va z Je'st zpŮ'sO'bil'e' 'kl
t' k
j'l'c'
! a pos,' k
'Ozu~e tak so'Utěžitel,e O"nacel1
,_ " , ' '. o ,"ma I 'Upuma za následek, že Impuj'ící muO"e' se d , : n,aclC!b, Jak bylo popsál1o,
't'
,
, ' <
omlllvatl že na'd' b .
St
, a mm u~tavem, tedy úřadem. 'Úda' " ' "
.. o' y JSOU plněny
ustav, nem však pravdi.vy' 'proto' J, dzet mcd zkousl Statnl včelařský
k "'roda'van' k •
t
· 'totO' 'Označeni
"
ze me Ik""to
.
a mImo
o Jest
, Y'
Y z ousen není
vu1Ob
na páskách, jimi'ž jsou, řele en sec za' az.ano. Označení MedokomÍ'sie
~ koupěchtivých zesílHt Pře:věcken~le~lc~;tst 'ne,sp~ávné ': má za účel
ze vedle onoho Státního "k
.' ze) e o s'latne zkoll'sený med a
.v d ' k
vyz Ulmneho ustavu ruč' . 'T' ..
'
me oll! omi'se pro kontrolu re l '
'.
. I I Jes e JIná nfkiální
zboží určená k tomu ahy p0'skg~ '"Cll a dlstnbu'cl' ve spotřebě a vý.robě
p:'Ůd~ného medu. Ž~I'Oibce pr~,io o;:v~h?~t~ebl!e,lům Z~tUku za pravost
vlDlnym zd'ržeti se naNzení a d '
'
y zal'Ovany byl uznán po'k
' proeJe medu ve skle . , h
pres· VI' o modrými páskami s b'l' ,"
,
mClC' opatřených
Státni výzkumný ústav včelař'skl,l'mSnapl'S.e,m: »Záruka pravosti. ZJrouší
-, I
y. » .« a cI'slo »chem
b
t n'čnI' c"s'
o spolku včelařského M dk ..
• '. mlO IOru,« a »maS t.r;kolorou ve státních ba "h e o, omlSI'a« a cervenými vignetami
napllse,,?: »:ravý čs.]. včelí med« a
zdržeti se ,",rbízení a prod~:ac
límdch ve státních 'barvách 's nn;e. oU v pap!'rovych Impregnovaných keústav včelařský« a natilštěn~u "pl,se~: »Zaruka pravosti. Zkouší Státní
sem: »Pravý čsl vč~lí med« pVIgt?: °lub~e státních trikolorách s nápiob h d
.
. ro I za' o e namí.fl žalovan' •
.' C 'O -II prodávalo a nabízel med ve ,kl
',' h
. ' " y, ze ve svém
Jak tvrdi žalobce. Uvedl však'
"demcI'c a kel!mclch s označením,
, ze me Jest skutečně zkoušen ta'k, ze
•

J

iednotlivé zásilky medu. jsou vždy pod: přisnou k0'ntr,olou zapečeťoúny
odesílány k přezkoumimi. Plnění se pmvádí za přísné
kontroly, takže jest naprosto vyloQučeno, že by se mohl do sklenice clostati jiný med než ten, z něhož byl vzorek přezkoušen. Med pochází. ocl
Med'okomisie, krajinské ústred,ře spolkov včelárských na Slovemku.
číslo chemického ro,zobom a matri'ční Čí·slo jest evidenčn,ím označ"ním,
které slouží k interním potřebáJm Medokomisie a k účtování. O~nače
ním, že med ",kouši, Státni ústav včel'ař-ský, lze rozuměti jen tilk, že jde
o med pocházející z mno'žství, ohledně něhož byla provedena zkouška
Státnim ústavem včelař'ským. Zúčastněné kruhy se však nezajímají 0' to.
jakým způsobem jest totolmosl medukontr'ŮlováJn,a a prokázána. K žalované straně při,stoupilo 'jak vedlejší intervenient Krajin'skélJs.tredi,e
spolkov včelárských na Slovensku, jež navrblo, aby mUl bylo' přimán'O
právo uveřejni,ti zamítající .část mz'sudku 'S pnslušnýml důvody v časo
pise Slovák, NáJrodni, Politika a Venkov. Niž š í s 00 Ul d Y vyhověly žalobě, pokud se jí žalohce domáhal vý.roku, že jest žalovaný pO'vinen
zdržeti se nabízení a pr'Odeje medu ve sklenicích opatřený'ch přelepe
nj'mi přes víko modrými páskami s bí'lým nápi,sem: »Zámlka pravosti.
ZkoQuší Státn'í výzkumný ústav ,-,čeloaliský. »S.« a »číslo chemi'ckéh'O rozboru« a »matriční číslo spolku včelařského Medokomisie«, jakož i zdržeti
se nabi,zení a prodeje medu v papirových kelimcích s nápIsem: "Záruka
pra,vosti. Zkouší Státní výzkumný ústav včelařský«; jinak žalobě nevyhověly a zamítly rovněž návrh vedlejšího i,ntervenienla na uveřejn'ění
zamítavéhOo rozsudku, od v ,o I a c i 's ou d z těchto od ů v 0' d lL Prvý
soud správně rozpoznal, že umí'Stění všech úd,ajů,jkhž se zákaz roz-'
sudkem daný týče, budí na venek u průměrného zákaznika dojem, že
za pravost obsahu- I'ahví i kelímků ručí jednak Státn;, výzkumný ústav
včelařský na Slovensku, jednak včelařský spoJek Medokomi'S'ia, čiH, že
i plnění lahví a kelímků stalo se za dozoru obou těchto, institucí, kterýžto dojem je zd,ůrazně'I1 ještě přelepením závěru závadnoU! páskou. Že
však takový obsah údaje ony nemají, podává 's'e nejen z tvrzení strany
žalované samé, že nelze je posuzovati ve ,spojito'sti, nýbrž i z jejího
přednesu, dle néhož plněni nádob děje se bez tako,vého dozoru a nevylučuje tedy záměnu s výrobkem jinÝ'm. ŽaJující- stra-nit -nemu-sHla tu
prokazovati, že k záměné sku,teoné došlo a dochází, poněvadž neopřela
svůj nárok o tvrzení, že reklaJill,a stranou žalovanou použí~vaJná je nepravdivou v tom smyslu, že hy žalovaná strana pod touto rekl"mou
prodávala med nepmvý, .nÝ'brž právě jen o tu' okolnost, že vzhledem
ke své úpravě budí zdání něčeho jiného., než by bez tétO' úpravy vyjadřovala. Odvoladsoud souh las; rovněž s p rá'vnim názorem ,prvého
soudu, že vedlejší intervenient, i kdyby mu přís!uišelo dle § 20 c. ř. s.
postavení společníka v rozepfi., nemá práva di,sposionih.o o předmětu
rozepře, nýbrž vždy jen právO' pfOcesuální (stejně Neum8JnlllŮv komentář k c. ř. s., výklad k §§ 19, 20). SpráJvně tedy prvý soud uvedl,
že nemá práva vznésti nárok na povolení uveřejnění rozsudku na útraty
žalujid strany, když nárok ten nevznesla strana žalovaná, k níž jako

a vzorky z nich

čís.

-

478

17408 _

~- Čís.

17409 479

vedl;jší intervenient přistoupi'!. Není však důvo ' .
. ,
dn~ odvolám z~lobce do
zamlta'Vé části rozsudku. Použití trikoJor
klamě mohlo by s hlediska ,p' d.. o ák Y ve statmch barv,"ch v re, d'
.
re pISU 'Iz b'oaJa
protI nekal'
t'" b'
z,"va
nym Jen
tenkráte kdyb"
.
. e sou eZI yH
zboží, tedy s holedi,ska' 4
JI:~ ~e t YÍl nesprá'V'llě označen původ
statu nejde, plyn,e z doznán' " zla,.: , e t u o ta,kovouto skutkovou pod.
1 za Ul'C' s rany ze med prod'
"
vanym pod pozastaveným označením' t
'
.. .
.. avany zalovynesení rozsudku v prvé stoHci byloJ~~u'~~~' z~ ,Slov_enska, Jež v době
Neodporovalo
proto tehdy pouz"t'
t 'k I
' 1 S atu Ce'Skoslovenského.
•
'
, 1 1 n o 'Úry ve sť t . h b
.
nemu ozn. ačení původu z'b '" . k
' " ' . a n.,c
arvach správ, ,
OZl,. Jma pouzIlI tnkolo
t'
.
"pmvy ceskos,l'Ovenský včelí med , , '
, . ry e, am omačení
té souvi'slo'S,ti J'akou ,'naJ'I' ony «n.emabs O'SlatmmI. p'Úzastavenými údaJ'i
.
"~ ,
,
meZI se nu pon
d
Je vyloučena právě vnějšÍ' Ú
.
.'.
:va z sO'lmslost taková
jež j1l'k ,barvy trikolory tak i prav~u -:-, Jde ~u prece o zvláštní vignety,
:řeteJ,ně od ostatníoh poza,s~:;eanc;~~ »prav! če:s'~o~j,?ven~k~ včelí med«
c~skosJovenský včeH med« není ~ hl ~dat §ddelu)'. AnI udal »pmvý
zavadným, ježto dle doznání žal'obce e IS a d. 2 . zak. o nekale soutěži
.
, , ,
. ' :Je prav l'Vym.
NeJvyssl s'Úud k do J' " I
.
části, vn;,ž jí nižší soudy v h~o ,~m za ova!ll,:ho ,zamítl. žalobu i v té
a vedlejšího intervenienta. y ve y, uevyhovel vsak dovolání žalobce

§

cl

v

v

•

D ů vod y:
K dovolánÍ' žalov"né stran

'''h

d' ",

.

dovoláníspočfvá v pGdstatě ya JeJ! o. ve leJ'~lh~ LMervenien,ta: Těúsko
č 4 c ř s
'" č '
,Jen v,e vytce pravnl mylnosti podle § -03
.
.." pn emz netreba Rl dOVíol\admu s d '
;)

o věci s hledi'ska různých předpokladů a dO. ou o U. "~1 ?elze uvažovati
' " ,usledku, Je;, S'1 dovoI:'!uí nade
hazuje a jež by podle dO'volání
přináJŠe!. Jde J' e:n .o to z.da J' d p.ra;~1 Inazor , od~.olaclho soudu s "ebou
,.
e nall1 za ov"ne Jak
ľ'
,
stran, výsledků průvodního. ří~en'
' " t ' . ' ' ' vYP yv" z prednesu
'L . 1 a ZJlsem z nehO' lIčin'
'h
'
s ku tkovou podstatu § 2 zákona' 'r f
. '. . ".
. enyc , naplnuje
jest žalobas'kutkově jedině o'P o I ;:,kale s?uleZJ" o kterýžto předpis
průměrného zákazníka. Nelze t::~a. ~1 _tom Jest vycházeti s hlediska
pá,sky, jimiž byly sklenke a keJí,~~ p~ař:~ prot? nechalI bez povšimnuti
to ze právě takový průměrný 'k
bpovany, v JejIch celku, propásků rozdělovati na jednotli'V~a Zll1 ne u~e z'jlravld,la obsa'h těcht'Ú
slova na nkh zvláště. Než an: z~ o:O~h ~ uva,lOovah o vyznamu každého
s názorem odvGlacího soudu ' I h '~kto predpokladu nelze souhlasiti
,
,
.. , ze 'a 'Vl'c' y a kelímky vzhl d
uprave a to přelepením pásků Ufč't'h . b
'. '
,e,em k své
venými' údajil hudí zdání něčeho .-' \ o a~e~ného serazem s pozastadřovaly, totiž, jakoby za ' mvGSt pne o nez y bez t~to úpra'vy vyj avýzkumný ústa'v včelařsky.P a M d °kbsahu lahVl, a ke hrnků ručil Státní
. I ' .I
.
e .a. oml's!.e take v tom
I'
l' P ,nem "hvf a kelímků ctě: e zd. .
' . . . smys ll, ze Se
závěr ohsah pásků nepouk~zut owru ?bou teohto Instl1ucÍ. Na takový
býti k n,ěmu sveden alni ,;růmě~n ~ P?kn&Z'?'fU dovo~"cího soudu n~může
táké takový z:'!kazník jen s obyl/~ aZll1t· Jde pre~e . o med, u něhož
Jnyn1I' z ll'senos'tml, Jemuž pfi,jde jen

t Jl

o to, aby dostal zaručený pravý med, mu'sí předpokládati, že med a
podobné zboží bývá pravidelně co dGpravGsU zkoušen jen podle vzorků.
Nebude si proto poz"stavené údaje na pásce vyklád"ti jinak, než právě
v ten smysl, že totiž jde ve sklenicích a kelimdch o med, jenž byl ve
vzorku co do pravo,sÍ'i přezkGušen Státním úřadem včelařským, nikoliv
snad tak, že by se i plnění kelímků a lahviček dálo pod dozorem řeče
ného ústavu. Níc jiného také pozastavené údaje nevyjadřuji. Ježto. nebylo zji,štěno nk, z čeho by bylo lze soud·iti, že by sklenice a kelímky,
pokud hylyopatřeny páskami, byly bývaly pl,něny jiným medem, než
um,_ jenž byl takovým způsobem co do pmvosti ,přezkoušen, nemůže ani
pozastavená úprava ./ahví a kelímků u obyčejného dbalého zákazníka
vzbuditi zdání 'něčeho jiného, než by vyjadřovala bez této úpravy. Pokud
dovolirní nap"dá výrok v pří6ně uveřejnění rwsudku, není opodstatněno. Odvol"cí soud totiž správ'ně seznal, že vedlejší intervenientce ža.lované strany přfslUiŠí jen procesuální právo k podpoře obrany žalované
strany proti žalobnímu nároku, že vš"k sama nemohla uplatniti věcný
nárok ua uveřejnění zamí.tavého rozsudku, když takový nárok nevznesla
žalo"aná. RGzhodnutí Čí's. 14617 Sb. n. s. má jíný skutkový podklad a
šlo 'V něm mimo to o vedlejšího intervenienta žalujíd strany. K dGvolání žalující strany: Dovolání to lze odkázati v podstatě na předchozí
vý'vody a lze k nim podotknouti, že nesejde vůbec na tom, v jaké SEstavě byly barvy ua páskách, uebof smysl jejkh muže býti jen ten, že
nejvýše zdůrazňují, že jde o med tuzemské výro.by, jak na to poukazují
také slova: »Pravý československý včelí med«- Ze sestavy b"rev a ře
čených slGV nelze však vůbec uSllZovati, že má anebo mGhla tím býti
vzbuzena kl"mavá domněnka u zák"znika zejména v tom smyslu, jakoby
se také plnéní a plomboúní, medu dálo za úč"sti a kontroly úřadlt a
orgiunů státních, že by ji mohl považovati jaksi za úřední uzávěru.
čis.

17409.

Pro závazek podle § 3 vyživ. zák. rozhoduje skutečnost, že ttetí
osoba poskytuje výživu anebo jiné prostř,edky, netvrdi-l~ že nevěděla
o závazku povinného, a nelze-li ze zjištěných Skutečnosti usuzovati, že
by při obyčejné bedlivosti nemohla poznati, 2íe svou podporu maří nebo
ztěžuje plněui závazku k výživě.
. (Ro,zh. ze dne ll. Hina 1939, Rv I 959/39.)

,0-

žalobkyně dom<lhá se na svém manželovi a jeho sestlře Marii P.
lid<Í:rně placeni výživného, na Marii P. proto, že tato žalobkynina mml"
želaživí a umožňuje mu tak, aby si nehleděl výdělečné činnosti. Niž š í
s o. ll' d Y Za!lllítly žalobu, pokud jí žalobkyně uplatňovala svúj nárok
také proH Marii P., o d va I a c í s o u, d z těchto tl ů v O' d ů: Podle
§ 3 zák. Č. 4/31 Sb. z. a n. je předpokIadem nárGku tam zmíněného

_
-

čís.
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čís.
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t~'kže si padparavaný nehledí' výdělečné Činnasti ulažené m

za: ona. K tomu tudíž, aby bylo Ize žalavan'e M"
~.v:' u'/ed,
byla by třeb
b
art! P, ulazlÍI "ahradní
žalovanau Morl"I', P b'y'la "č'
ta'h" y PQdpara žalabk}'n'ilna ..,...,"""
w
,
pn Inau a a ž ' t t
~inna,sti. Ze zjilštění prvéhO' soudu však ,'~ SI ~n 0. nehl~Í' výdělečné
zalabkynina manžel,a jen prata ahy si ~l?~' z~ ::alovana padporuje
~ tato zjištění nebyla n"p"den~, Nelz~ , ~a;z~, ."y~elečnou schapnast,
zalo?k}'lfiitnu manželu dastává ocl žalava! ,a r!~~: ze padrpa~a, '~!erá se
výdělečnou ,činnas!,"ny'brž I'.ze spIse
,; Jeusuzavati
pn mou na
,tOhO',
kanava
• tn'
to ze• tyz
, hnevyzames anast Je nříči,nau taha že s
d t' ,
, ze Je a neNe j 'v •• ,.
"
'
e mu ,os ava podpory,
I',' P. y s SI S a u dmnal podle žaloby i pakuld J'de a žalovanQu
Ma"
o ů vod y:

ahmentační pavi,nnos!

§ 1

,

, Nižší soudy vyložily mylně ustanovení § 3 ,"
,
tam stanlovený rozhoduje ob'ektivní' ah~., zakona, Ineboť pro
vyZl'vy neho jiný'ch pmstředkfI "d • ) I
' sk~Itečnost poskytování
.d.I'
, ,K' yz za ovana a'nI netvrd'l • b
vee ,a a zavazku svého ,bratra a
....,
" 'I a, ze y ne-e
zavalí na to, že by p·rl· abyče' é bZ~'dzl}'ste~ych skutečnastír nelze usu
•
"
JIU 'e IVOSÍI' ne ' hl
. •
podporou maři nebo aspoň ztě"
j.'
, mo', a poznalI, ze svou
jeho manželce. Tím právě že ~il~ pln~n~ za.vazku svého bratra vůči
hratm Ji-římu vy'živ'u
ač k' to'mU' neme
va.nlaa záko
an,e. ,P.
poskytova'la
svému
, ','
'
.
.
vala
mu,
že
si- nehleděl vy'dělean,é č',
t'
I
~ne,
pOrVIlnrnosÍl,
uma,žňoč
•.
,rmos I u ozene mu' S 1 I'
v emz Jest spatřarvarti' podpQrován', pa rozumu
' , '§ 3 a]jm.
, ' v , zálk.a lm, zák '

z~'~~zek

čis.
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žívnostnik, který provádí na stavb·
"
samos~tným
podnikatelem a neSejd: pr~ce na vl~stní ~~e~ (risiko),
ním pomem k stavebníku čik stav·t li ~~ o~, zda Je v pnmem smluvNa tom nic nemeru,', • .' 'stník~e J o Jeho, subkontrahent,
je

.'k
ze zlvno
ovu zaměstnanc' ďl'
pf! azy i zaměstnanec stavitelův (sta b
'
I
ava na stavbě
př!kazy materiální stránky dila nýb~ ~ed~~~)! netý~aly-Ii se takové
nustech má býti smluvené dílo' provád)en
eno. lZSlho urcení, na kterých
•(Rozh. ze dne 12.

října

1939, Rv I 893/39,)

Žalobce přednesl, 'že z přfkazu svéh
•
pracoval ještě se čtyřmi J'imy'mi děl:k a ~ahmestrna::,atele Fran'fi.ška V.
IS I '
.'
m y u ne O' zamestnan' .
, ? ,a'CI pn sta"bě sborového ve]i,te],ství ted
". ,_ ym' m'a zemní
danu zaměstnavatel žalabcův a kt
'
~ ,~a rp,aCl', kterou měl zaPří této práci byl žalobce zas' "n emu p:rovadel na svůj účet a risiko.
také žalovaný, který nad ~::ap~v~~nen. N~.s~avbě měl zadá;nu práci
,,'u, V mz ~al'ohce pracoval, měl
k advážení materiálu rpostacveno'll
ležely kolmo na v)"korpávce v n~on:ofn~u POI'DrI dráhu, jejIž kolejnice
,
,
za'.o ce pracaval. Kolejnke měly

značný svah k
níČí. Materiál

vY'kopávce, Asi metr od kraje výkopu kon,či!,a kalej tačbyl dopravav8in v rpřeklorpných vazícich, které neměly
spolehlivéh,o zarážejícího zaHzení. V den úrazu vezl pa kolejích se shara
směrem k vykopávce vozík naplněný stavebnim materiálem Jan H., zaměstnanec žalovaného. Asi 10 m od točnice prO' značn,au váhu H. vozík
pustil, ten přejel točnici, vykolejil a vjel do vykopávky, v níž žalabce
pracoval. Při pádu vozík přerazil vzpěry, vyztužujíd vykopávku, zachytil Se na zpřerážených npěrách a celý obsah spadl na žalobce. Před
úrazem .obsluhovali voúk 2-3 dělnici, později však žalova'ný z úsporných důvadů nechal II vaziku jen jednoho dělníka, Žalovaný nedodržel
podle přednesu žalobcava předpisy ustanovení vl. nař. C, 53/31 Sb. z.
<l n" nebať ani zarážejíd úprava, <rni vo,zíky nebyly opatřeny spolehliv"účinkujícím brzdícím zařízením a práyě tímto hrubým nedbáním a nedodrženim předpisů žalabce utrpěl úraz. Domáhá se proto na žalovaném
náhrady vzniklé mu škady. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í
s o u d uznal žalobní n,árak důvadem po privu, O ů vo d y: Prvý 'Soud
přiklonH se k právní:munázarLI ž<rlovaného, který namítal, že neodpovídá za žalobcův úraz, :pon,ěvadž byl v kritické době v paměru k žalabci
podnikatelem, a jako ta'kový by ručil podle § 46 úrazovéhO' zákona
z 28. prosince 1887 č. 1 ř, z, z r, 1888 za jeho úraz jenom tehdy, kdyby
byl jednal zlomyslně. Prvý soud vychilzel tu z přesvědčení, že žalabce
byl sice v dabě úrazu zaměstnancem V., že však kromě tahQ byl František V. na stavbě, kterour rprOrváděl žalovaný, proti žalovanému t. zv.
subkontrahentem, Pracovnipřikazy dostáva,1 žalabce od V" ale jen v tom
případě, když tento byl na stavbě, za jeho nepřítomnosti měl pr"vo polír
žalovaného určiti žalobce ku práci na úseku, kde toho bylo zapatřebí.
To s,e dělo, protO', že František V. sám prohlisiI, že isolace musí dělati
tak, jak to bude patřebovati žalavaný. Z tohO' usoudil prvý saud, že
žalavaný zadal Františku V, isolační práce, které byly částí pravazu
v podniku žalovaného, když vlastně šlo mezi Františkem V. a žalavaným
o smloUrVII o dílo, takže žalabce byl dělníkem úrazového podniku ža],ovanéha. Odvalaci saud nesouhlasí, s' timto právním názorem prvého
'Soudu. žalobce byl výhradně zaměstnancem aslaJrtérské firmY' V. a tím,
že polí'r stavitelské firmy žalovaného v nepřítamnosti majitele as1altérské firmy V. směl dirigovati žalQbce na práci na jiném mílstě, neoctl
se žalovaný vůči žalabci- v paměru úrazavého podnikatele ve smyslu
§ 11 cit. úro zák., poněvadž razkazy udilené jemu od stavlrtelské firmy
žalavaného netýkaly se nikterak materiálni strinky dí,la, nýbrž výhradně
jen bližšíhO' ur-čení, na kterých místech má býti dilQ smluvené s aslaltérskou lirmau V, proúděno, aby to hověla časavé a mí'stní 'patřebě
ža,lavané strany. Je-Ii tomu tak, pak není pachyby o lam, že tu nehěží
o poměr zaměstnance a podnikatele ve smyslu § 11 Úr. zákona, takže
na souzený případ nelze paužíti ustanaveni § 46 úraz. záJk., nýbrž výhradně předpisu § 47 úr"z. zák, a §§ 1295 a 1297 ab, ,obč, zák., když
žalovaný vůči žalabci byl. v PQměrU' »osaby třetí«, jak to má právě na
mysli cit. § 47 úraz. zák. V důsledku toho jest uvážiti da,lší otázku,
31
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totiž onu, zda žalovaného stihá zaviněni na úrazu žalohce. Z výsledki't
průvodní'ho řízení vy;plývá, že se žalovaný dopustH skl>tečně závinění,
záležejícího v tom, ze neza'řídil do.statečné zarážecí zařízení, nepoužíval
dostatečného počtw ohsl,uh'll!jicích dělníků nebo vozíků s řádn'ol> brzdou
(j3!k mu to později bylo nařízeno okresním úřadem), a že nedal zho_
toviti ani dostateoně odolné zábradU, které by znemožnilo pád vozíku
do vykopávky a tím i vysypání jeho. obsahu\ do ,pro-stom, kde žalobce
v kri,ti'cké době pracoval. Žal'ovaný musí proto jako stavební podnikatel
ručiti žalobci za škodu úrazem ulrpě,nou. Žalovaný se ovšem bráni! ve
sporu tim, ž,e ve smyslu § 54 vl. nař. č. 53/31 Sb. z. a n. nelze spatřovati
jeho zavinění v tom, Ze použí'val' sochorů a nikoliv vozíků s brzdou a plošinou pro obslwhovatele, prolože používání vozíktl opatřených brzdou je
předepsáno toliko pn ,po'sunováJní železničních vozů hnaných motorickou
si,Jou, nedbá však toho, že řečenýpřed,pi,s nejedná jen o takOVémto pří
padě, nýbrž zmiňuje se vůbec o různých případech, kde je třeba zvláštních opatření z opatrnosti. Poněvadž ze zjištěných okolností jest bezUSUzovati na
žalovaného i na
souvislost mezi
ním
a
utrpěnou
škodou
žalohce,
jest
žalobní
,nárok
co
do, dŮVOdu po
právu.
.-

pečně

zaviněni

příčinnoU'
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K , rovádené žalovaným' dávval, když
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v H. . P
b 10 také v době zalob-cov,l
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b I
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'v odvol"cího soudu, ze mezI ,
provadeno, a y
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m · za ' cv's 2 c.
s. Odvolací soud
ur.,
v k cl olac' duvo d § 50,3 I.
'I v " 'ho
Oo
odstatněn jest vsa
ov,,' d
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N e j vy

Š

š í s o u cl uloži'l prvému sOLCdu nOvé j.ednání a rozhodnutL
Důvody:

Bylo do!fčeno již v rozhodnutí čís. 13.977 Sb. n. S., že podnikatelem
podle zákona o úrazovém pojištění dělnickém je ten, na jehož účet
(risiko) se
provozování podniku (srov. i Sb. n. s. 6538). Tato zásada nedumala zmóny ani ve 2. odst. § II téhož záko.na, nýbrž byla
tam jen bliže provedena pro o,bor stavebních podniků. Při provádéní
stavebních prací bývá zpravidIa zúča'slněno někoIik živnostníků, jichž
podniky podléhají úrazovému pojištění dělnkkému. Pro takové Případy
stanoví § II (2) cit. zák., že každý z těchto. živnostníků, který na stavbě
provádí práce na vlastní účel (risiko), je samo,statným podnikatelem,
Předpokladem je tedy i tu, aby živnostník prováděl na stavbě práce na
vlastní účet a ri'siko. Nesejde při tom na tom, zda jecY přímém smlu,vním
,poměru k stavebníku (srov. Sb. n. s. Č. 3143) ,či staviteH jako. jeho subkontrahent, jak je tomu v souzené věci. Již prvý soud pokládal smlouvu
wzavřenou mezi žalovaným a žalobcovým zaměstnavatelem FmnHškem
V.
za smlouvu o dílo. Ale pn takO'vé
jak bylo UV2deno již v mo.tivech třeti- díJčínovely :k občanskému zákonu ("fr. 206zprávy justiční komi'se) a doHčeno v rozhodnutích č. 4148, 5451 a 10402
Sb. n. s., jde
o zálVazBk k výkonu podle vlastního plánu, vlastními
prostředky, přípa'dněs pomocníky nebo náhradníky, se záruko'u nejen
za péči, ale i za zdar dHa a správu' pro jeho vady, s převzetím nebezpečí
nezdaru, tedy úhrnem o jednání samostatného podni:katele. Přes to, neumal prvý soud vůči ža,labci za podn,ikatele Františka V., nýbrž žalovaného z toho důvodu, že příkazy zaměstnancům Františka V. na.
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1pově~i nemusel žalovaný ani uvádětí. Poněva'

'".,
.
28. cervence 1938 a služební plat b I ž I, b dž vYPoved byla dana
cervence 1938, má žalobce nárok na Pllt Oda f2 c~ vYila<:,en Jen do 12.
tedy za 16 dní po, 66 K 70 h u'h
1 . 0 8. cervence 1938
..
,
mem na 067 K 20 h kt .
'
pn:~u~e!,y. V dalším byla žal'Oba zamítnut~
"
. ' . er.e m~ byly
puste.O! z,:lobce bylo odůvodněno, žalobci nePřťf~e.~adz pre.dcasne proza vypovedni dobu, ani n<ihracla za dav
,s USl proto nahrada platu
odsl. 7 věta 2. z<ik. čís. 154/34 Sb z a 'll ~Ienou podle ustanoveni § 26
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Právním jednáním, které má v zá lět·
. . . ..
.
nikovo, jsou i knihovní zápisy jimi P I pr~v?1 ucinky pro Jmění dlUžpráva dlužníkova (§ 1 odp. ř.):
l se mem nebo zrušují knihovní'
Jde-Ii při knihovním zápisu o splněni r 'h
•
z právtlíh~ jednání již dříve ujednaného fz:v~~ a S'platné~~ závazku
§ 2 odp. r. odporovati bud' b I r ' .
ovnlmu zaplSu podle
Již při základním jednán~ kt~ré Yt~~p!;~~zen ~~ich~mi. ~e.bo bylY-ii
kovou podstatu odporu, dány subJ'ektivni pU o~ , 'kovmm zaplsem skutI1n y § 2 odp. ř.

V tomto případě je lhůta k odporu zachována, spadá-Ii do ni
100ihovní zápis jako poslední akt odporovatelného jednáni.
Pletichy, které lhohou činiti knihovní zápis odporovatelným podle
§ 2 odp. ř.
Podle které doby jest posuzovati otázku, zda dlužníkův smluvce věděl
nebo musil věděti o zkracovacím úmyslu dlužníkově, uplynula-Ii mezi
základním jednáním a jeho knihovním provedením delší doba.
K odporování stačí i úmysl dlužníkův mařiti případné uspokojení
věřitelova nároku dosud podmíněného, věděl-li dlužnikův smluvce
o tomto úmyslu nebo musil-Ii o něm věděti. POdmíněným je nárok manžeiského dítěte, vyživovaného zatím in natura, na výživné v penězích
pro připltd, že mu, bude výživa in natura odepřena neb jinak znemožněna.

(Rozh. ze dne 12.

října

1939, Rv II 125/39.)

žalobce přednesl, že se jeho manže~ský otec, nyní- manžel ža].ované
jose! L. zavázat smírem ze dne 2. června 1927 vN. j. platiti ,ln"", v)'živné
90 K měsÍ>Čn<ě. Žalovaná dobře věděla o této vyživovací povinnosti jósefa L. Podle notářského sp,su ze dne 29. prosince 1927 odstoupil
josef L. žalované polovici 'své ideelní pol'ovice na nemovHostech vložky
Č. 442 kat. území J. a polovici své ideelní' čtvrtiny na nemovitostech
vložky Č. 69 v J. a to' za postupní cenu 1890 K a výměnek Roziny D.
Postupní cena byl<a uhražena převzetim knihovních dluhů, totiž polovice
pohledávky žalobce a jeho bratra nezI. Antonína L. jako otcovských
podílů, úízených souclním smírem krajského soudu vN. j. Tato smlouva
byla podle přednesu žalobce zřejmě sjeclnácna otcem žalobcovým a žalovanou v úmyslu zkráUti žalobce v jeho alimentačnich nárocích,
uváží-li 'se, že žalovaná o tě'chlo národch dobře věděla, že postupní
cena nečinila ani'polov,nu skutečné hodnoty postoupených nemovitolstí
a, že měla býti uhražena pouhým převzetím dluhů, že tedy postupní cena
nebyla určena skutečnou hodnotou ,postouipených 'nemovitostí,nýbrž
podle toho, které dluhy chtěla žalovanápřevziti. šlo tudíž ve s,kuteč
nosti o darování. žalovaJná uzavřela s Ótéem žalobcovým sňatek dne
28. ledna 1934, avšak převod práva vlastnického postoupených nemovitostí nebyl proveden ihned, nýbrž až 24. dubn,a 1937. josef L., ač byl
upomínán, žalobci neplatiL Žalobce proto vedl exekuci na výživné od
I. srpna 1935 do 3 I. března 1937 ,na 'čácstku 1.800 K a to exekuci mobHámí u okresniho soudu ve V. Při výkonu exekuce byla přltomna žalovwná a věděla, pro jakou polrledávku se exekuce vede. Vůči výkonnému orgánu prohlásila, že zabavené předměty náleží jí a níkoliv povinné straně, takže skute,čně musily býti předměty ty z exekuce vyloučeny a mobHární exekuce zLlstala bezvýsledn'ou. Výkon tétn exekuce
byl proveden v prvé půli dubna 1937, takže dne 24. dubna 1937, kdy
byl proveden knihovní převod práva vlastnického s Josefa L. na žalovanou, žalovaJná věděla o žalobcově pohledá'vce astat se tedy převod
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zřejmě v úmyslu žalobce zkrátiti, o čemž žalovaná věděla nebo věděti
nmsila. Když pak ža'lobce po bezvýslednosti, mabnární exekuce vedl
k vydobyti své alimentaoní pohledávky dne 14.čer"ence 1937 exekuci
vnuceným vkladem práva zástavn'ího a po té nucenou dražbou na nemovitý majetek Jasefa L., mohly tyto úkony býtí provedeny jen na zbý_
vající polovid Josefa L., to jest na čtvrtině vloŽ!ky Č. 442 a ideální osmině
vložky č. 69 kat. území j., kteréžto ne"'J.a'litosti byly však již předlu
žen,y, takže nebylo· lze z nich dojíti u'spokojení a žalabce prata. dražbu
zastavil Nemovitasti, jichž nabyla hlovaná od Josefa L., však předlu"
ženy nejsou a mohl by žalobce dajiti z tahata majetku uspakajení.
Pon'ěvadž prá"ní jedn.ání ze dne 29. prosince 1927, jimž pastoupi'l
jo'sef L. žalo-vané S'lé nemovi,tosti, jest odpomvaúelné podIe ustan,a'lení
odlJůrČ'iho řádu, žádá žalnbce, aby bylo uznám právem, že žalavamá
Anna L. jest povinn<a trpěti, ahy ža,lobce u!spokojD svou pohledárvku, na
výži'vné podle smíru. krajskéha soudu v N. J. ze dne 2. červn.a 1927
(90 K měsíčně) z ideální čtvrtiny nemavi!asÍÍvlo.žka ČÍos. 442 pozemko.vé kmihy kat. území j. a ideální asminy nema'li,tostí vl'ažkačís. 69
tamtéž, \Clastnioky připsaných ŽaJ;ovan6. Niž š í, 's o u d y zamítly žalabu, od vol a c í, s aud z tě'chtO' d ů v O' d ů: Pokud jde a o.tázku,
zda adpůrčí, žal'aba, která došl'a k saudu dne 26. ledna 1938, byla podáma v zál<lOnné lhůtě, vychází prvý soud z náhledu, že pro pačítání
dvauleté lhůty ve smyslu ustanovení § 2 Č. 3 odp. ř. nemá významu
doba knihovniho vkladu vlastnického práva, nýbrž jenom čws u<za'lření
smlourvy. Tento právní náhl·ed jest schváli:!i. Vlastnictví nemovi'lasH nepřechází 'ske ji'ž uzavřením smlau'ly, nýbrž teprve knihovním převede
nim práva vlastnkkého, avšak z doslovu § 2 Čí's. 3 odpůrčíha řádu plyne
jasně, že odporovati lze ne kniho,vn'ÍntUi ,převodu, nýbrž právní'mu jednání, které jest jeho Po.dkladem. Právní jednání, jemuž žalobce odpo~
ruje, jest notářská smlouva svatební ze dne 29. prasince 1927. I když
platnost smlouvy svatební ze dne 29. prosince 1927 byla závislou na
odkládací výmince, t. j. uzavření sňatku, k němuž došla 28. ledna 1934
a žalovaná nabyla vlwslnkk,cho pr"va teprve kniha.vním vkladem, .nehe
mm za to, že právní jednáni byIo »ukonúna« _ jak míní žalobce _
teprve knihovním provedením, neboť povolení vklwdu, do. pozemkové
'knihy jest ro"hodnutím soudu a nikoliv prá"ním jednáním, nejsauc projevem soukromé vůle. Z dosl,oVll §. 2 Č. 3 odlp. ř. jest dále zřejma, že
pro počítán& dvauileté lhůty k .odporu, kterou jest číta'ti na"pět od podání žaloby, jest při ac\porování svatehn'í smlouvě razho.dná doba llzavření smlouvy a nikaU'l doha sňatku" která jeSlÍ v tomto směru nerozhodná. Na váhu také ni'kterak nepadá, kdy se věř!,!elé dověděli
o smlouvě, které Odporují. Kdyby tato akolna.st měla míH při pOčítáni
lhůty význam, bylo by to musí.lo býti v zákomě vyjádřeno, COž se však
nesta.Jo. PoněvadZ od uzavření svatební smlouvy, které žalobce odporuje, a i' od uzavření sňatku uplynula doO podáJní' žaloby doba delší než
2 roky, nelze ji padle § 2 č. 3 o.dp. ř. již odporovati, Pro odpor z dúvodu § 2 Č. lodI'. ř. stana'ví, záJkon Ih-útu 10 let, počítaje "'pět o.d po-
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doba. kdy. se veln't . k'ho I kd"by se však mělo za ta, .že se pravm
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, že hyla smlouvw uzavřena. Jase,
Ihllty, y?
krátití věřitele a, že úmysl tento byl žalo'lane,zna~.
fem L. v umysl~ z .
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. Dlivody:
Jest oprávněna výtka dovolání '" .
z
Je~t nap,~de~ prá~ní úsudek odvolacího sou'du, že jako počátek
vklad odstupní smlouvy do pozemkciY,} k .~eprrcha3:r v ,uvahu knihovní
zemkové knihy není prý právní . d ' ,nr y, ponevadz vklad do poností, -kterou- odplirčf r'a'd' ,11e1na' m Je nal.mm, nY,brž, právnickou skuteč_
na mys I' Pr' , . d '
§. 1,?dp. ř. jest každé jednání
které,:
a~n;'n; Je '~aním ve smyslu
Jmem dlužníkovo, tudíž zejmé~a tak' ~a'hv za'pe~l .pravn.í účinky pro
ne,bo zru,šují kniho-vní -práva dlu'z'n'k e n , °h\"nl za p lSY,' jlmiž se mění
n t' k 'h
- " ova Km Ovn' , . .
, os 1 , Dl ovníno soudu ale te-nto n
k' ",
1 zapls Jest ovšem činst
T'
,
eza mcuJe z úř d
'b '
ra, n. omu Je však tak i v -pří'p d'
d "
a u, ny rz na návrh
vy'sl
'h
"
al e Ve enI exekuce a '
t
ovne o predpisu § 7 odp , d ,
. . .
pres o lze podle
~o,ženo exeku'cí. Jde-li ,při' t~';' rJ'. ~k' poro-vah 1 .le~náním" které bylo vy, '" d"
, a o v Souzene VeCl o s I "
,
Jedn'
, aUl J1Z ' nve ujednaného má t
.. d ,
.. ..'
P nenl pravního
kozto splnění pravého as l~tného o pn o porovan! ten význam, že jaP01'ovati podle § 2 odp. řPjen b l_~~vazku lze km~ovnlmu z~pisu odč., 16420 a j. Sb. n. s.), anebo ic/ž '~nf~~~~~e~_ pletJ-~hami (sro;,. rozh.
vazen ,plehchami, ale když zá0adní 'ed'~_,Z~P1S s::m nebyl Sl'ce proS kmlhov111m zápi-sem, zkrácení věřitel o J d _ all!.. t~?n Jen dohromady
u
statu odp,oru a když již při základním 'e -, o~onclvslm: skutkovou pod§ 2 ~~p. r., t.o~ž ,úmysl zkraoovací na ~tr~:~n~lb>:ly sl1bJe~tlvní podmínky
se tyce, zavmena nevědomost o Zk e , uzmka a vedomo'st pokud'
V takovém případě J'est lhůtd ,k d racovacl'm úmyslu II druhé '~trany
' o pom za-chována . kd '
.
J'en''p0-~ Id'
e m akt odporovatelného'edn'"
.
. ' 1- ,yz do ní spadá
Spravne poukazuj-e k tomu 'e b .J laHl, t. J. knlhovnl zápis. Dovolání
Způs?bem obcházeti_o uza~ř~s';;lg:~( ~'°fl dluinik zákon jednoduchým
cha-va v tajnGsti až projdou lhúty § 2 od 1 ~yslu fraudulosnim, tuto zavede knlhovně, aniž by zkrácený v'''t I
r. a pak teprve smlouvu prověci byl proveden kniho\"n' , . erlle eta se mohl brániti. V SOuzené
1~0tě ,§ 2 čís. 3 odp. ř., ale~;:~lS tostupu n~m?-vitosti ještě v dvouleté
t~rskem spise ze dne 29. Pf'Osín~e ~~~Vl~~~l sa:;, byl uje~nán již v ,nobldl o tom důkaz v prvni stolici ' .. ,.
ak z<lIObce prednesl a nanán~ s jeho dlužníkem a žalova~o~e ~"~ tato smlo~~~ ?yla zřejmě ujedtačfi1,ch nárocích a že žalovaná o t' humy~lu z:kratltl za-lob ce v alimen_
toho uplatňoval, sice ne v "s}ovn:;c to na~ocIcI; dobře věděla. Kromě
~nihov?ím zápi@ byly i pletich .
ale zr~J~nym" pouhzem, že při .'
z,alohcuv otec a žalovaná vzall'}l b Ykť ve svem plednesu naznačil že
ab
h
za oQ- ce' sO'bě a v ,.
I' h
'
Y nemo I uplatňovati nárok'
..."
y'Zlv'Ova 1 o in natura '
u,plynula lhůta, v níž mohl uPlnata :t"lZlvc\ne v penezic,h, a že teprve aŽ
zn'emo'Zi11
" I 1' "zal'ohcÍ' pobyt
'
... hnld I o "por ,prnt'
, ,- p os t upu nemovitosti.
padný peněži:tý n;}rok žaJo~~~~cn 1 °dmacnostl, domnívajíce se, že přltelny' Kd b
' e Jil: e prah otci žalob
'"
, . : . y y lomu skutečně tak b 10 ' _ "
," coe J1Z vymaha_
Isltvym Jednánoim zabránili př'p-ad .Y ' pak, o!es zal'Obcuv a žalovaná
výživné až hude (pGdle Jejich 'n' ne)u vymahanl peněžn-ího nároku na
vod nemovitosti na žalovanou aa~~~,ub n~o!dPorovatelným kniho'vní pře,
y ee y o pletlchy, které by činily

lhd:

I

f:

vid

knihovni zápi,s odporova!elným podle ,@ 2, odp. L, třebaže šlo o pl,n.~~~
ravého a splatnéh'0 zavazku z notarskeho SPISU' z roku 1927. NIZSl
;oUdv se dosuod touto otázkou vlibec neobkaly a n.euči,nHy zjištění
k jeíímU vyjasnění. Nižší soudy však neřešily bezvadně ani druhou
otázku, t. j. zda tu byly zkracovací úmysl a vědomost žalov"né o něm
již v době n,otářského spisu. Ni-žší soudy měILk~a~n~ h~rzení žalobc~
v 10mto sm-cm za vyvraceno vzhledem ke zl,stenr, ze slo o ohvykly
převod polovi,ce majetku žalobcova otce na nevěstu, že otec o'bdržel
za to protihodnotu jednak převzetím některých jeho dluhŮ' žalovanou,
jedmUk hotovými ;peněžnÍ~i v~po,mocem~ ze strany ,žalované, kterými
nemovltost zvelebll a ktere chtel zalovane postoupemm polovrny nemovitosti zajistiti, a pak také vzhledem k to.mu, že žalobci po-skyH výživu.,
na kterou měl nárok, in natura. Leč v tom je nesprávné právní posouzeni
věd, Když o'tec žalobcův sledoval svým jednánim uvedený účel, nesměl
tak učiniti takovým 2lpu-sobem, aby tím bylo mařeno U'spokojení žalobcových nároku, na které byla snad tehdy ještě naděje. Proto ncmuže
žalobcova otce omlouvati, že si vytkl při postupu nemovitosti za ko, nečný cH něco jiného, než zkrácení žalobce, ale při tom si byl vědom,
že žalobce zkracuje, neboť stačí, že úmysl jeho nesměřoval sice přímo,
a.Je nepřimo ke zkrácen-í žalobce (srov. rozh. Čí,s. 4161, 5732, 9813 a j.
Sb. n. s.). V tomto -směru nižší soudy se svého mylného právního hlediska neučinřly zjištění a, jak dovolá:ni právem vytýká, nehodnotily ani
vÝ'P0"ěď otce žalobcova jek'0 svědka, že postoupil polovid svého ideálního podílu na nemovitostech nynější manželce proto, že chtěla míti
zajištěny pení-ze, které z části poskytla na jeho dluhy, a že véděla, že
má nezletilého chlapce (žalobce), o kterého se musí starati. Tato výpověď jest dúležitá také pro další otázku, zda ža-lovaná v době notMského spisu, nebo kdykoliv později před zavtělen-ím -smloU'vy věděla
nebo- mll!sela -věděti o případném (nepřímém) zkraCQov;}ní úmyslu žalobcova otce. Ani okoInost, že otec žalobcův obclržel za postoupenou
nemovito,st plnou protihodnotu, nemůže odporování vylo"čiti, neboť jest
nesporno, že žalobce přes to nemůže dojíti uspokojení svých nároků,
na které měl dříve vyhlídky, protože otec ž~lobcův Onu, protihodllotu již
n,emá. Jde tu o otázku zkrácení žalobce. Toto jest předpokladem odpůr
čího nároku jen v tom smyslu, že odporován:rJ jest zpu.sobné přivoditi
buď úplné nebo částečné uspokojenI odporujícího věřiteJ.e, anebo Je
alespoň ulehčiti nebo uspíšiti. Stačí, zvýši-li bezúčinnost právního jednáni možnost sáhnouii za účelem vedení exekuce na takové majetkové
části, které odporovatelným jednáním z majetku dlužníkova již vyšly,
přivodí-li pro odporujícího věřitele př[.znivějŠí si-tuaci než bylo před
odporovámfm, Nenl však t"eba, by byl přímý vztah mezi. jednáním odporovatelným a zmenšenou vyhlídkou věřitelůnastalou tímto jednáním,
a jest proto lhostejno, zda byl účinek ten (zmenšení vyhlídky .věřit,el~
na u'spokojení) dán již předem, kdy clo-šlo k odporovatelnému Jednanr,
či zda nastal teprve pozdějším jednáním dlu'žníkovým, který na příklad
protihodnotu za postoupenou nemovitost spotřeboval nebo zatajl1 a
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odp0'rujídho věřitele neus oko·j.J (
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"

nejde o lhůtu podle § 85 c. ř. s" nebet podání žaloby o rozvod
manželství není vázáno .lhůtou. Musil tedy soud, kdyby ihned při prvním
povinném přezkoumání žaloby byl přišel ma dodatečně zji,štěnou formální závadu, prostě žalobu vrátiti bez ustanovení lhůty. Zjistil-l,j onu
závadu až po zahácjeni ústního jedná,ní, nemohl ovšem již žalobu vrátiti
k opravě, ale lhůta, již udělH žalobkyni k předložení osvědčení o státním
občanství, není lhůtou podle § 85 ,odst. 2 c. ř. s., n,ýbrž obyčejnrou lhůtou
soudcovskou podle § 123 c. t, s., jež pro nedostatek jinéhO ustanoveni
muže býti soudem prodloužena (§ 128, odst. 1 c. ř, s.) Neměl proto
první soud, když žalohkyně pro prodloužení lhůty uvedla závažné dů
vody, žalobu odmítnouti, nýbrž povoliti rprodloužení lhůty.
čís. 17414.

čís.

17413. '

• L?oůta, ~erou uložil procesní soud str "
.. o
zelsh I,dlk predloženi osv"d'
ane zaluJlcl
na rozvod' Ol<anno
~ cemo o státním občan
tv°
(§ u
ce
2
s., nýbrž je
neprodlužitclc ř s) . r. s. , Jez muze býti soudem p~odlou' uo
(u soudcovskou
. •. .
zena § 128, odst~ 1

1~~ ~ 85,)O~S~ ~'f
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(Rozh. ze dne 13,
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toy,dO.
" IstVl.•zaJobkyni ab
nu pr,edložila
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bu?; zal oba odmítnuta. Žalobk
'eT o, s,tatmm
zaza9,a!a o její prodloužení. jeJo
uplynutím
opatnÍ!, ale první" soud us'nesenírm
2~u .uve.dené osv,ědčení nemohla
? prodloužení I~ůty, provože podle zvon~ď~~osl:n~e 1938 zamítl žádost
{e~t..lhuta k osvedčení státního ohčan~víSI~o~lnl'sterstva spravedlnosti
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u ou ;podle § 85 c. ř s a
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neboť

Domáhá-li se žaloba nejen uznání práva služebnosti, nýbrž i jejího
knihovního zajištění (§ 1498 obč. zák.), jde o žalobu na plnění, s níž
jest spojen určovací návrlh a není třeba podmínek § 228 c. ř. s.
(Rozh. ze cine 13. října 1939 Rv I 245/39.)
P r v Ý s o u d vyhověl žalobě, pokucl se jí žalobci domáh,tli výroku,
že jím jako vlastníkům domu čp, 29 v D. K. (statku panujídho) přísluší
služebnost otvírati okn,o na stavební parcelučí's. 36 a že je žal'Ovaná
povinna svo.liU k tomu, aby na tuto parcelu jako statek slu,žební byla
kníhovně vložena tato služebnost. Naproti tomu' nevyhověl prvý soud
žalobě, pokud se jí ž"lobci domáhali výroku, že jim jako' vlastníkům
domu čp, 29 přísluší právo služebno'sti míti okno z clomu Č'p, 29 na
stavební plochu čp. 36 a bráti z této ,stavební 'plo,chy světl-o a vzduch,
jakož i \"slurpovati na stavební plochu za účelem čištění a opravování
olma a opravoviuní budovy a svoliti ke vkladu těchto služebnústí na
stavební plochu ,č. 36 jako statek slurzebni, případně trpěti, aby zápísy
těchto služebností byly vykon<'iny podle rozsudku vyhovujícího žalobě
a, aby byla žalova,ná ,po,vinn-a u,z,noati,že n-epřírsll.lŠí jÍ' pr,rvo zříditi. na
stavebni 'ploše budovu clo vzdál'eností 3 m od hranic jejich domu a
"držeti se stavby v tomto prostrall'ství. O cl v '0 I a c í s o u d vyho,věJ
žalobě i pokud se jí žalobci domáhal·í výroku, že žalobcům jako vlastní.kům domu op. 29 v D, K jako statkLl ,panujícího pří,sl·u!Ší i slllžebmost
vstupovati na stavební plochu č. parc,36 za účelem čištění okna z domu
čp, 29 v D. K. vedoucího na pros,traJnsrví stavební, parcely čp. 36 a,že
žalovaná strana jest povinna svoliti k tomu, aby tato sltlíóebnost byla
vlo.žena na stav. parcelu čp, 36 ve vlo'žce 30 poz.knihy kat. území D. K.
jatko statek služební.
Ne j vy Š š i s o u d
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těle

(§§ 1325, 1326), pro usmrce,ní (§ 1327), aneb pro odněti svobody
(I' 1329 obč. zák). Při odsouzení k placení takového důchodu je možno

důvodech:

:r.ávnf ~ázor žal0'vaného, že v soU'zen'
pll1~TI1, nem správný, protože se žalobci em lnp.ad.~. n.elde o zalobu
sl~zeb~,osti, nýbrž i jejího knihovního .. ~e ~0!llahaJl Jer: uznání
Tlm vsak spojili navrh určovací
. o~aJIstem povdl~ § 1498·
zák.
? onom návrhu má předurčující ~~VI cmprona p!nenl a poněvadž výrok
Jde ve skutečnosti o žalobu na I~~n~mp
vyrok .~ d!uhém návrhu,
stanovených" 228 c ř s
.p
em; ~ roto tu nom treba podm,nek'
"
" . pro UlcovaCI zalobu (Sb .
~ o
.
v~?ech) ~elze však pnsvědčiti žal.ovanému a' . n. s.~ c. 7328 V dťl~
pnpade neslo o výkon něj",ké sl'Wžebnosti.;I~ v }on:, ze v souzeném
~ zameSŤna'HCI
~
'. ~y
rz, ze slo
skoll ,ochotu. Vždyť z toh 0, ze
zalobců
... len
h "o sousedpo vI.ce než 30 let vstupovali' k vůli či~t~' . k' a leJlc predchůdců
nyní žalovanému, aniž si k tomu vy~ d s e~~ o en ~a pozemek patřící
wvat, že šl-o o vy'kon práva ve .
Zla ova I' svolem, mohl každý usu.
k'
' "
smy'sU' § 309 obč zák
..
nent pro azána žádná skutečnost
kt,
~.~ .. ; zeJmena
Dy,nasvedcovala
opaku. když .
o , era"
v,

" .

v
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čís.

Náhradou povinnému I e ul

17415.

voť

vo

~~2~ obČ. zmí. náhradu Šk~dY ;~~~n';!~~:tydeChd§ob§p25, 13~6,

Jestě nesplatné.

v

(Rozh. ze dne 13.

října

1939

č.

1327 a
e vyneseni rozsudku

j. Rv I 798/39.)

~ I b'll u'smrcen autem . ~ 'e . "
. žalobkyně
.
'~, j' eJ"~
IZ manze
.
.
maha se na zalovaném podle § 1327 b~ o'k' j~Z ndrl ~zalovany, dos o II d Y vyhověly žalobě tak ~
. o c. ::a . nahrady skody. Ni, ž š i
žalobkyni 300 K měsíčně spl 't ~e '~dznallY zalovaného ,povi'nným platiti
Ne j'
~ ".
' a ne vz y . toho kterého meske
·ovo I'am. a v otázce, o .niž jde,
uvedl v v y s S I S o u d nevyhověl d'

důvodech:

Výtka mylného pri<vni-ho posouzení (§ 503 ~ 4
"
odsouzení žalovaného k placení částek 'b d ,c. c: LS.) se týká jen
latel za'stává názor že může b' ti d v II ,oucnosh spla,tných. Dovoných v době rozsudku Názor tY t ~ sO.lIzen Jen k plnění, částek splaten
poškozeni smrt maj'í p' o'zu"'stall.
? ~enh: spr~vný. Nastala,-n z tělesného
.
,"
ojej1c'zvyzwus"
zakona starati, podle § 1327 ~b~ ' k '
e .mel usmrcený podl,e
o b
~I
c. za . narok na nahradu ~ h
..
Vll' ec us o usmrcením žirvHele neboť t ,t ,,,...
~ vse 0, co JIm
živy jim musí škůdce nahradié atd o von jeJl'~h skodu. Ztrátu výPři nárocích na výúvné kdy ~ů~ee//~ ~smrc:neho jIm výživu plniti.
c. ř. s. i k dávkám kte;é dos ,,; y I za ovany odsouzen podle § 406
vydá
rozdí.l, zdali se nár~k na vy' ži!neeF ol'pepr:,e po I
!l1í rozsudku, se nečiní
. ..
.
I,ra o smou",u o záko
b
s. IlednI"
pOHzení
. .Jak se" podáv' z n§ ne
. ' Vy' raz »vy'živné
' «za h"nuje
407'Ú' o ~ por penezltý důohod, k jehož plnění byl někd
a po'škození
c. r. na
So,
,o oďSOli'zen ' pro

odsouditi i k .plnění splatnému po vydání rozsudku. Rozhodnutí
Sb. n. s. citované dovolatelem má jiný skutkový podklad.
čis.

ustanovenim § 144 a) zál<.

Č.

č.

14121

17416.

221/24 ve

znění zák. č.

184/28 a vlád.

tlař. Č. 112/34 a Č. 143/34 Sb. z. a n. bylo - pokud jde o nositele sociálního pojištěni _ změněno ustanoveni § 1313 a) obě. zák.
(Rozh. ze dne 13. října lY39, Rv I 822/39.)
žalobce se domáhá na žalované nemoceuské pojišťovně náhrady
škody tvrdě, že léčebnou péči o něho svěřila svým zaměstnancům lékařům, kteří ji vůči dovolateli nevykonávali správně. Niž š í s o u d y
neuznaly žalobní nárok důvodem po právu.
N e j vy Š š í s o u d n,evyho-věl dovolání.
D ů vod y:
Ustanovením § 144 a) zák. ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n.
zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n. a vládních
ze dne 15. června 1934 Čí,s. 112 Sb. z. a n. a ze dne 13. čer
",ence 1934, ČÍos. 143 Sb. z. a n., ,podle něhož pojišťovna neručí za škody
způsobené činností svých lékařů, porodních asistentek a zubních techniků, bylo _ pokud jde o nositele sociálního lPoji,štění. - změněno
ustanovení § 1313 a) obě. zák., podle něhož ntčí ten, kdo je někomu
zavázán k plnění, za zavinění osob, jichž pm"žil k plnění, jako za své
zavinění vlastní. Podle důvodové zprávy má toto no'vé ustanovení právě
za účel chrániti pojišťovny ,před nároky na náhradu škody způsobené
činností jejich lékařů, porodních asistentek a zubních techniků, neboť
by nebylo na mí'stě. aby pojišťovny byly činěny odpovMnými za čin
nost těch zdravotních osob, pro které zálwn předepisuje studia: nebo
alespoň kursy, zkoušky a předchozí praktickou průpravu, takže jejich
způsobilost k vykonávání praxe nutno předpokládati. Odvohd soud již
tlznal, že dovolatel neopřel žalobu o jiný právní důvod než uvedený,
což dovolatel nenapadá. Spor byl tedy od",olacím soudem správně posouzen po ,právní stránce, když byla žaloba dovolatelova v důsledku
ustanovení, § 144 a) cit. zák. zamítnuta.

znění
nařizení

ve

čís.

17417.

Vydražitele, který nabyl vlastnictví k nemovitosti (její ideální části)
pravoplatným příklepem (§§ 156, 237 ex. ř.), jest pokládati za vlastníka,
proti němuž může býti uplatněn nárok na zrušeni spoluvlastnictví, třebas
ještě nedošlo ke knihovnímu vkladu nabytého vlastnictvi.
(Rozh. ze dne 13. října 1939, Rv I 934/39.)
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Žalobci jsou spoluvlastníky jedné ideální poloviny domu čp. 14
V. Druhou polovinu nemovitosti koupí! žalovaný v dražbě dne 19.
padu 1937. Poněvadž prý vlastnictví k nemovitosti nelze reáln·ě rozděliti
a žalo'vaný se zdráhá svoliti k rozdělení nemovitosti, domáhají se žalobci
výroku, že jest žalovaný povinen trpěti rozděleni spoluvlastnictví k nemovitosti zapsané ve vl.č. 13 pozemkové knihy kat. území V. veičei"""
~ražbou a rozdělením výtěžku mezi žalobce a žalovaného rovným uue,u.
zalobě bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, n e j vy Š š í m
s o Ul dem z těchlo
důvodů:

Dovolání se zabývá jen námitkou, že žalova,ný nemŮže býti žalov;in
na zrušeni spoluvlastnictví k domu čp: 14 ve V., jehož ideální polovice
naby,1 pravoplatným příklepem dne 19. listopadu 1937, poněvadž jeho
právo vl'astnkké 'k ideální polovici domu dosuď nebylo vl-oženo do, pozemkové knihy. Názor do,volate;liív, že žalován o rozdělení společné věci
může býti ve všech případech jen kn,ihovní V'lacstn,ík, ,není všeobecně
správný. Jestlilže žal-ovaný nabyl vlastnictví' k ideální p010vici jmeno'vaného domu ,příklepem, jest jeho právo posuzovati podle §§ 156 a 237
ex. ř" jimiž byl změněn § 431 obč. zák. Příklep jest pravO'tvorné rozhodnutí, zvláštní způsob převedení vlastni'ctvI vydražené ll'emovHosti na
vydražitele vytvoIený exekučním řádem. Vla'slnklví tu přechází. uděle
níill při1klepu. Náslleduljici vklad zji,šťu'je jen dří,ve .nabyté vlastnidví
(§ 237 ex. ř,), má tedy význam jen deklaratomí. PO!l1évadž v souzeném
přípa'dě nwbyl př'ílklEjp ,též právní mod, jest považovati žalovaného za
vlastníka, protrněmuž múže býti UlpJ.atněn nárok na zrušení sooluvlastnktvÍ.

1

čís.

17418.

Bezplatným opatřením úpadcovým podle § 32, ods!. 1 konlí. ř. při
živ~tni~ pojiště!l.í úpadcově, ve prospěch třetí osoby může býti placení
pOjlstnychpremu v posledmch dvou letech před prohlášením konkursu

nehledíc k tomu, zda byl v době placeni ještě úpadce sám obmyšle'1lO~
osobou. V tom směru rozhoduje skutkový stav v době prohlášení konkursu na pozůstalost úpadcovu.
(Rozh. ze dne 14.

října

1939, Rv I 976/39,)

Manželé Ja!,?,slav a Marie p, byli pachtýři dvora ve F. Po smrti Jar?slava P. v zan 1937,byl,n,,; žádost lIJa;ie P; jako dědičky po zemře
lem Jaroslavu p, na JeJI Jmelll a na ]melllpozustalosti po ze.nřelém Ja:?slavu P. uvalen konkurs. usnesením krajského soudu v K. H. dne 15.
rlJna 1937 a us~eseI:ím téhož s?ud~ ze ?~e 1~, říjn,,;.!937. Zemřelý jaroslav P. za sveho zIvota uzavrel radu ZIVOtlllCh POjlsťovacích smluv a
to u dvou pojišťovacích ústavů. Jednak u »S,«, vzájemně pojišťovací
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banky v Pr~ze, .iedna~ u »A. 0.«' v T., ředitelství v Praze a t~ u banky
S « žiVOtlll pOJIstku c, 357,731 se smluvm dobou 20 let uzavrenou dne,
března 1930 na ,200.000 K, ži:,otnÍ pojistku číslo 261.639 se .s:,:luvm
dobou 20 let uzavrenou dne 1. cervna 1922 na 50;0100 K, u pO]Istovny
A. Q. pojistku číslo 513.236 na dobu 27 let uzavrenou dne ~O. dubna
1917 na 10.000 K, pojistku čís. 498.978 na dobu 27 let uzavrenou dne
13. března 1914 ua 10.000 K a pojistl<U.,čis, 544.185 na d09?' 25 let
zavřenou dne 15. října 1931 na 30.0CO K. ZIvOtl11 pOJIstka pO]Istovny S.
~ 261.639 na 50.000 K znějící měla býti vyplacena při dožiti pojistníku
J~roslavu P., jinak jeho choti Marii P. Poi!stka ,'p'ojišťovny A. O.
č 513,236 na 10,000 K měla býti vyplacena pn dOZltI popstl1lku Jarosiavu. P., jinak jeho choti Marii p, po případě, nežila-li by již, je~o sy~u
Jaroslavu P',Poji~tka též~ pojišfovny čís. 498.978 na10.000.K mela b~lI
vyplacena pn dozIŤl pO]IsteneI, pnak jellO cholI Mam P. POJIstky pO]lsťovny S,Čís. 367:131 ~a200,~0? K aA. O,. Č. 544.185 ,:a 30,000 K měly
býti vyplaceny pn dozllI pO]IstencI, Jlnal< jeho synOVI zalovanemu )aroslavu P. U pojistek čís. 261.639, 513.236 a 498.978 byla podle plsemného prohlášení pojistníka Jarosla,va P. ;e dne 28 .. led~a 19-32 prov~de~a
změna obmýšlecí doložky tak, ze z techto pO]lstnych smluv m,a byt~
plněno v případě úmrtí pojisŤl;íka jeho synu Jaroslavu P. Na tyto ZIvotm
pojistky byly placeny zemřelym Jaroslavem P. v posledlllch dvou letech
značné premie. Když pojistník Jaroslav P. zen:řel, byl~kratee po jeho
smrti, avšak ještě před uvalením konkursu veskere ~o]Istky ov>:pl~ce~'y
žalovanému a to celkem 265.89'8 K. Podle konkurs11lCh SpiSU cmI pnhlášené pohledávky věřitelů nepo~řené ,úpadkyní M,,:dí P. celkem
1,929.431 K 55 h. Naproti tomu real1sovana aktIva ob,nasI vedle?osud
nerealisovaných menších položek 788.722 K 96 h, takze se jeVI predlužení 1.140.708 K 60 h, nehledíc ani k statisícové položce JUDr. K. za
dlužné pachtovné kryté odděleným právem. Tyto veškeré dluhy učiněny
byly za období {929 až 1937 na pachtu ,~vor~ ve, F .. Valná část dluhů
pak pochází z obdobI po roce 1932. Temer vesk,,;re, zava~ky Jaro~la~a a
Marie P. jsou solidární. Již v r. 1932 byly fmanem p0,;,ery manzelu P.
neutěšené. Poněvadž veškeré tyto zavazky byly so1Idarm, ucmIl v r. )933
Jaroslav p, u řady pojistek, li nichž nebyl obmyšlen hned od poc,:tku
pojištění pro případ jeho úmrti žalovanýjeho s,Yn, 0I:atření v ton: ~me/u,
aby byly pojistky vyplaceny jeho synovl: kterynemel naprosto zad,neho
závazku vůči věřitelúm, Obmyšlecí dolozky pO]lstek se staly vesmes v~
prospěch žalovaného vice jak přes 2 roky před uvale nim konkursu, a~I~
žalovaný dal nějakou protihodnotu zemřelému svému, otCI M, pinem
z důvodu těchto pojistek. Žalující správce konkurs11l podstaty predne~l,
že žalovanému byly špatné finanční poměry jeho rodičú zn.ámy, obrr:Ys:
lení v pojistkách se stalo s Jeho vědomím. Na uvedene pOJIstky zemrely
Jaroslav P. konal z peněz věřitelů platy ve formě pojišťov,acích premlí
a jmenovitě vykonal v posledních dvou letech,platby premu na ony po:
jistky. Jimi zemř'elý úpadce učinil v posle5In!ch, dvou, lete~h bezplatna
opatření, aniž by šlo s leho strany o spinem zakonn~ho zavaz~u nebo
o věnování v přiměřené výši, kterým by bylo vyhoveno mravmmu zavazku nebo ohledům slušnosti. Co žalovaný obdržel, převyšuje zákon-
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nou i mravní povinnost otce vlIči žalovanému. Jestliže obdržel
vzhledem k platbám v posledních dvou letech na pojistky
- opatřením to podle § 32 konk. ř. odporovatelným a vůči KonKUl
věřitelům bezúčinným, celý pojištěný obnos, jest při nejmenším povinen zaplatiti žalující straně pro konkursní podstatu to, co bylo vynaloženo na pojistky v premiích za poslední clvě leta a to částku 26.874
36 h, neboť, kdyby n'ebylo cloložek obmýšlecích ve prospěch žalovaného
připa~la by řada o?nosů,::e porosp.ěch .s~ol,uilpad,kyně Marie p" tedy v~
prospech konkursl1lch ventelu. Zjednal1l Zlvotl1lch pojistek bylo právním jednáním týkajícím se jmění dlužníkova potud, pokud se jím zavázal
k~ placení,p:em~í, jest ~roto odporova,telným placení premÍÍ, ježto jimi
usel ~e jmel1l zazalovany obnos rovnajlcl se zaplaceným premiím v posled~lc~ dvo~ letech; Domáhá o se pr?to, žall!iíc!. výroku, že bezplatná
opatrem pozustavajlcl z dodatku k recenym jlZ zlvotním pojistkám, uči
něná zemřelým Jaroslavem P. pro případ úmrtí ve prospěch žalovaného
jsou ohledně premÍÍ zaplacených v posledních dvou letech před uvale~
ním konkursu celkem v částce 26.874 K 36 h vůči konkursním věřitelům
bezúč}nná, ~e jsou ":ůč! konkursním věřitelům dále bezúčinné jako bezplatna opatrel1l zemreleho Jaroslava P. platby v posledních dvou letech
př~d uv.alením ,konkursu, na pojišťovací ~~emi~ těchto pojistek ve prospech zalovaneho jakoz I, ze jest bezucll1ne jako bezplatné opatření
ze IT1Jeléh? Jarosbva P. pr?y konkursním věřit~lům vyplacení životních
pOjISt.ek zalovanemu clo vyse 26.874 K 36 ~, Zalovaný jest povinen to
uznaÍl a zaplatItI do konkursnr podstaty pozustalosti po zemřelém Jaroslavu P. a Marii P. zažalovanou částku 26.874 K 36 h, Niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto d ů vod ů: Obmyšlecí doložky u pojistek staly se vesměs ve prospěch žalovaného více jak před
2 roky ~řed uvalením ~on~u~'su, avšak žaloba se nedomáhá jejich bezuČInnostl pko celku, nybrz jen se vztahem na zaplacené premie v po.
sledních dvou letech před konkursem, takže jest tu dána právní spojitost mezI určovací (zjišťovací) částí výroku a částí výroku znějící na
plnění a dělení toto k poměru hlavnímu jest možné, neboť uzavřením
pojistky není ještě stanoveno, že k vyplacení částky uvedené v pojistce
doj~e, nýbd Jes! třeba při tom ,stále 0J'~kujících, se plnění, to jest, placen; ~remll" ~Imz s,e pop~t,ka sotale udrz~je na sve .;'ýši. J,estližoe pak toto
pInem se deje na ukor ventelu resp, pnmo z penez pn1l zapujčených a
t~ v d?bě ~plné předluženosti t~ho, kclo uzavlrá pojistku, pak lze takovym ~konum odporovatI, kdyz se ve skutecnosti staly bez úplaty ve
pros pech třetího, třebas hlavní právní úkon byl vykonán dvě léta před
uvalením konkursu, V.ždyť,udržo~ání pojistek v ~jednané výši pro ob:?ys:enou osobu se delo pn pomerech, pk se vyvl!1uly, jen na úkor vě
ntelu. Nerozhoduje tu pak, že žalovaný přímo z premií nic neobdržel
nýbrž stačí, že žalovaný vyšší částku obdržel právě jen na základě tako~
vého placení f;remií. Nelze souhlasiti, s názoren2 žalovaného, že by tu
?ylo opomenutr ve smyslu § 39 konk., r. na strane dlužníkovc, kdyby byl
zadal za redukCI pOJIstek a premle dale neplatil, neboť by tim ucházela
z. jeho majetku podstatná část pojistných náhrad. Pojistky nebyly totIž splatny v brzké době a placení se nedálo z majetku dlužníkova, nýbrž
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rostředků cizích osob, takže by předluže,ní stále stoupalo a, i~k jest
z,~ o z postupu dlužníkova, pravděpodobne by byl take nep.ouzIl P,ro-

V\a~ených pojistek k uspokojení věřite,lů, n,:?oť, ob;:,yshl JImI ~veho

~ na, ač mu poskytl řádného vychovam a rad;te . p;lpr,avy pro. ZIVOt.
Irávě naopak tím, že p,ojistky ne,redukoval,kdJ;Z VIdeI, ze je platrtI ne,-

"e a že j'sou pro pnpad umrtI bezplatne urceny pro jIneho, clopustrl
mUzopomenutí
,
se
ve smyslu § 39 konk. "r. a pr,ot? za Iov~ny" Ja ko ob mys'I,eny'
. t povinen vrátiti co takto z majetku dluzmkova uslo v jeho prospech.
~s něvadž prvý so~d sporný případ posoudil ve shodě s ustanoveními
32, odst. 1, 39, 42 konk" ř., tedy i p.o práv~í ~tráncoe spr~vně, jest
§, tka nesprávného posouzem ve CI po strance pravI1l neduvodna.
vy N e j v y Š š í s o u d vyhověl částečn~ dovolá~í tak, ž~ z,amítl žalobu, pokud se týká prohlášení bezplatnych ,opatrem oze,mreleho Jaroslava P. pro případ úmrtí ve prospěch žalova,neho, pozust,,:vajlclch z
datků k životním pojistkám y roz~~dkt! prvmho s?u~~ bhze označen~m,
za bezúčinné vůči konkursnIlll ventelum ohledne c~stek zapl~cenych
. ko pojišťovací premie v posledních dvou letech pred uvale mm kO,nkaursu úhrnem 26.874 K 36 h, dále, že jest bez,účinné pr?ti k~~kur.sI1lm
věřitelům vyplacení životních pojistek žalovanemlU do teto vyse, JInak
však dovolání nevyhověl.

§

?O-

D ů vod y:
žalobce sice navrhl v žalobě prohlášení ve výroku naznačených boezplatných opatření ůpadcových za bezůčin?á vůči ,kon,k,ursn,Í?' ,,-ěřItelum,
ale z přednesu jeho vyplývá, že žalob ní narok v, teto casÍl I ~~ne ?ezaložil. Vždyť dotyčné obmýšleCÍ doložky nepokladal za bezucmne ~amy
o sobě, nýbrž toliko se vztahem k pojistný~ prem~ím, vrast~~ d,o jellch
výše, v jaké byly zaplaceny za ~?slední dve leta p,red pro,hlasem,'." k?nkursu na jmění pojistníka Frantrska P. Pokud pn spornych P,oJlst~~ch
žalovaného přicházejí v úvahu, staly se podle nesporneho de)e dnve,
nežli dvě léta před tímto konkursem. Nebylo tedy u mch podmmky ,od~
porovatelnosti podle § 32, prvn~ v~ta konk, ř. ~ nestala se tato pravm
jednání úpadcova odporovatelnYO:I am uvedenym ,vzta~en: ,k,zap~a:~
ným pojistným premÍÍm. Ostatne zalobce nebyl v teto čas tI z~!obnr zadosti -důsledným, hledí-Ii se k dalšímu žaJobnímn nároku. )esthze ,by totiž byly bezúČinné ony doložky, třebas je~ s :ím~ omez~mm.' pk zaJobce
předpokládal, ožilo by původní obmýšlecl urcem v popstkach, a pa~ b~
podle toho pojistné premie nebyly bývaly placeny pro zalovap~ho, nybrz
po případě ve prospěch konkursní podstaty. !'Jarok n,a ,vydam toho" co
placením pojistných premÍÍ podle § 42 konk, L ze Jmem upadcova uslo:
předpokládal však ve smyslu § 32, Č. 1 konk. ř., že p:emle z~ posl~dm
dvě léta před prohlášením konkursu b~lyplaceny pro ~~lovaneho. MImo
to u dvou sporných pojístek a to u pOJIstky banky S. CIS. 357~731 a 'pojišťovny A. O. čís. 544.185 nebylo těchto dodatkových ,dolozek pOjIstníkových vůbec jak je zřejmé ze samého tvrzení žalobmho. Z toho vy~
p'lývá, že není' opodstatněna žalobní žádost, pokud ose týče dodatku
úpadcových ke sporným pojistkám a pokud se týče v dusledku toho vy32
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pla~en! životních pojistek žalovanému Ponéva '

'.
. dz tu neslo jenom o určo_
z JIneho právního názoru neposoudil v t~~[i Odv~l~c[ ~oud v};'cházeje
p,:avn[ stran~e. Odpor zalobou uplatňovan' t. ~ Smel U ~:~ spr~vně po
nych pOJIstnych premií v po~ledních dv { / ~I ~e zvlaste take place_
kursu, Ze zjíštění nižších sOl[du' j'est ' ou ,e ec pred prohlášením kon
I
'
zrejme že pOj"'ť
.,ov~nemu ze sporných pojistek 265.898 K' kd' [S ovnY,vyplatIly žazene pro neplacení těchto premií čínily b "h ezto pOJIstne častky snílovanému se dostalo tedy oné vys'"
.. Yt ~' :?em tolIko 101.620 K. Ža,
'..
,Sl pOJIs ne castky 265 898 K
"
nom t ll1l, ze pOJIstník platil po'isiné
" .
.'
prave jepřed konkursem. Poněvadž za {o ned~~~~[e ; '! rosledních dvou letech
jak jest nesporno a pone'vadz' tu
'I a Oc za ovaného žádné úplaty
,,, ,
"
nes o splněn' ' k '
,
VUCl zalovanému, ani o příležitostné ob kl' d [za onn,:,ho závazku
v tomto placení pojistných premií za o;y e I a~y, neb,o venování, jEst
bezplatné opatření úpadcova vůči 'm
a pos, e ,lll dve léta spatřovati
Ve smys:I:u § 3,2, Č. 1 kn~k. ř. Nesejbe e:~~ané t~Íl ?sobě,. odporovatelné
m
vaz:k proti pojišťovnám, ani zda b I tehdo , z. a t,lITI pl~ll p,oL.!.Stník záY
h Yd P?jlStlllk take jeste sám obmyslenou osobou v těch POj'['stka'ch
, , ,
, roz o ne tu jest . k
relll upadcovo svým účinkem projevi'lo v' č' ' I
,,]a se toto opatkursní podstatě. Podle toho, ak 'I
u [ ~a Oval1emu a proti kon~alovanému a to o takové o:atře~? ? bJzplatn~ opatření úpadcovo vůči
s[lo, Odpůrčí právo v konkursu b [I~pa covo, j[mz Se jeho jmění zmenc?vání uspokojovaciho práva konk~rsn~~;ect.,:,;o'l ,aby se zabránilo zkram,m jednáním. Proto je všeobecn' m řed ven e u odpo~o~atelným právna,:oku, aby odporovatelné prá!ní rednf~íkla~e~ kazdeho odpůrčího
pravo konkursních věřitelů tO' 'est b
. o roz oval o uspOkojovací
jednáním a zkracováním k~nkurjsn['c'h avJ..tmleoz[bojdporovatelným právním
. Iost, ze
' bez odporovatelného. ' ' h
en' e u " Y' II tak Ova' pn"č'mna
, souVIS
r avn
se vytvořilo příznivěj'iže by me,Pll· l :, o jhelddnalll uspokojení věřitelů by
' .
eps[ vy I ky na u
k' ,
· k' ,
»0 b je hVl1[« zkracování může b' ti bud'
ří'
, spo .ojen!. Takové
sledkem odporovatelného pra' vn[Yho . d .P, me, ktere vzmklo ihned ná, ,
je nall! anebo n " , k '
covam nastalo teprve dodatečně o d "
,epnme, dyz zkrapozději se přidruživší skutečnosl O~á p~ ov~t~lnem jednání následkem
ním jednáním byli věřitelé zkrác~ni (z ,z a ,[,odpo~?vatelným právuspokojení), jest řešiti podle skutkoVéh6~~~se SU~[!Yb jejIch vyhHdky ,na
konkursu, To plyne z ustanovení § 3 k k ~", ja y J::l v den prohlášení
~ursní podstaty úpadcovo jmění kt o,n . L, p,od!e nehož patří do konkonkursu a co by lllu bylo náležel~ k~~~ lllU bn~lezelo v den prohlášení
nlho jednání. Co mu podle tohoto 'sk tk Y ~~ Y o odp~rovatelného právdle § 42 konk. ř. vydáno konkursní u o~~~ t~ stavu u~lo, musí býti pokursu nebyl již pojistník na "
p
a e. V dobe proh'l'ášení konžalovaného nabyla ÚČinl1ost~[VÚr:rfteOdp'o?~atelná doložka o obmyšlení
ností, jejíž následkem se stalo že d Ptj;s ,ll! o~o ~ylo tedy onou okolceny ve prospěch konkursní'
o ycne. po!,stne prem[e nebyly plapro žalovaného. Tím z ůsobe!Odstat y , P~JIstll!kovy pozůstalosti, nýbrž
letech před prohlášení~ konkurs~l~~:~~ te~~to p[etm~í v posledních dvou
covým podle § 32 odst 1 konk' ,,, s, I ezp ~ nym opatřením úpad,.
. L vuq za ovanemu na úkor uspokojo-

va~l ?avrh, bylo žalobu v této části z~mÍtn

°

vacího práva konkursních věřitelů. V tomto směru jest žaloba opodstatněna ustanovením §§ 32,č. 1, 42 konk. ř, a nebylo třeba zkoumati, zda
byl žalobní nárok oprávněn také s hlediska § 39 konk. ř.
čís.

17419.

Smlouva, kterou se smluvci spolčí k provozu diiierenčnich
na společný zisk a ztrátu, jest platná a neplatí o ní předpisy o
sázce.
(Rozh. ze dne 17. října 1939, Rv I 127/39.)

obchodů
hře nebo

žalobkyně se domáhá na žalovaném náhrady poloviny ztráty z bursovních obchodů, které společně s ním prováděla. Podle svého přednesu
ujednala žalobl:yně se žalovaným v kvě'lnu 1937, že bude podle jeho rad
nakupovati a prodávati v ním cenné papíry na zisk a ztrátu společně na
polovic. Za tím účelem vložila do banky v květnu 1937 47.000 K.
Z těchto obchodů vyplynul zisk 8.000 K, který byl mezi obě strany rozdělen napolovic, Po těchto obchodech vyzval žalovaný žalobkyni, aby
v nich nadále pokračovala za stejných podmínek. žalobkyně podle disposic žalovaného dávala postupně příkaz k nákupu a prodeji rúzných
cenných papírů, Tyto obchody však 'skončily ztrátou 33,024 K. Obchody
ty provozovala žalobkyně výhradně za souhlasu žalovaného, žalovaný,
měl dokonce úplnou volnost v disposici s cennými papiry nakoupenými
na společný účet. Od žalobkyně měl také podepsané příkazní listy pro
banku. žalovaný si byl dobře vědom společného obchodování, neboť
z 'ú'čtu zisku vybíral sí rúzné zálohy. žalovaný se zavázal žalobkyni nahraditi 50% ztrátu ze spol'ečných obchodů a žalobkyně naproti tomu
převzala povinnost k výplatě poloviny zisku. Předmětem sporu nejsou
tedy dif!erenční obchody, nýbrž závazek žalovaného k náhradě ztráty.
P r v Ý s o II d zamítl žalobu. D ú vod y: žalobou uplatňovaný nárok
jest polovina celkové ztráty na diferencích kursů cenných papírů mezi
cenou nákupní a 'cenoU prodejní. Soudní praxe a v podstatě i nauka jest
toho názoru, ž'e se diferenčními obchody rozumí lakové obchody, při
kterých má býti placen jen rozdíl dvou cen, Takovéto obchodováni posuzuje se podle zásad o hře (sázce) vyslovených v §§ 1271, 1272' o, z, o,
O takovéto obchody šlo v daném případě, Předmětem těchto obchodů
nebylo totiž skutečné dodání (odebrání) cenných papírů, nýbrž úmysl
stran se nesl k tomu, aby strany vyzískaly na kursovní diferenci cenných
papírů. Hotovost, kterou žalobkyně složila, měla jí umožniti nákup cenných papírů, jichž prodejem měla b},ti získána diference mezi nákupní
a prodejní hodnotou akcií, a žalobní nárok představuje polovinu ztráty,
to je diferenci mezi nákupní hodnotou a prodejní hodnotou těchto
cenných papírů. žalobkyně se snaží opříti svůj nárok ~ závazek žalovaného k náhradě 50% ztráty z těchto obchodů, Ale ustanovení § 1271
o. z. o, jest povahy donucovací a nelze je obcházeti úmluvou stran, Podle znění § 1271 jde o závazek naturální podle § 1432 o, z. o. a pohledávky z něho nejsou žalovatelné a nemnhou se státi žalovatelnými ani
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uznamffi< aní novací. O d vol a c í .s O u d uznal podle žaloby. D ů·
vod y: Soud odvolací jest sice toho názoru, že obchody, které provozovaly strany s bankou, jsou obchody diferenční. Poněvadž však v souzeném případě nejde o poměr mezi žalobkyní (žalovaným) k bance jako
komisionáři, nýbrž o poměr mezi stranami samými, není otázka povahy
obchodu s komisionářem pro souzený případ rozhodná. Předmětem
sporu je smlouva mezí strananii o účasti na obchodech. Jde jen o to,
zda jeden společník může namítati druhému ve sporu ze smlouvy společenské, že obchody, které prováděli společně s osobou třetí, jsou obchody diferenční a tedy nežalovatelné. Spojení se ke společnému provozování diferenčních obchodů jest právně platným, neboť není nikterak
jednáním aleatorním (Ol. U. N. F. 2256). Mezi stranami nebyl uzavřen
žádný diferenční obchod. SpOjí-Ii se dvě osoby za tím účelem, aby koupily spekulační papíry a tyto dále prodávaly za určitého kursu, jde
o obchod odvážný, ale nelze uplatňovati námitku hry nebo sázky. Z toho
jest usuzovati, že smlouva mezi stranami jest žalovatelná, a poněvadž
polovina ztráty na těchto obchodech činí zažalovanou částku, je žaloba
opodstatněna.

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovoláni.

501

žalobce přednesl, že v důsledk~ zranění, jež mu způsob!1 ž~lov~n~
I . dce objevila se u něho opět traumatická neurosa spojena;~ castY!,,1
v, '~ ť a prudkýmí bolestmi hlavy. Domáhá se proto na ~alov~ne?,
z~~ v~: škody zejména nákladů za ošetřování po 2 léta, nakladu le~a [a náhrady ~a léky a za pochůzky k lékaři, ušl~ho výdělku,!a d~a
ce~ , a bolestného. Niž š í s o u d y uznaly podle zal~by do vyse }jISr? f 'kod
odvolací soud z těchto důvodu: Jde o pnpad
ten;leSust!r;ovení § 1311, druhá věta obč. zák., podle. něhož, dal~li někdo
po . •.
odnět k náhodě odpovídá za všechnu skedu, ktera by bez
zavmemm p
.'
I·h
··T' vláštní cho
t ho nebyla povstala. Náhodou jest u ža ova~e o Zj~S ena z.
.~bná dis osice, na jejímž podkladě. organismus ~alovaneh? r,eaffUj~
r.
'I r:. ·lně pokud se ty·če po .urazu skutečne abno.rmalne sllne
307 1294
1295 obč zák
abnorma ne SI ,
rea oval. Toto ustanovení doplňují §§ \. ,
., a .
. . ~
ohl~dně přičitatelnosti zaviněni pachatele. Neodpovl?a ted~ p~c~alel je
stav který bezprostředně následule po jeho čmu, nybrz ,I. za stav
~~Iší který byl způsoben oním bezprostředním stavem 5Sedlacek,.K?menÚř k obč. zák.). Byl tedy důvod žaloby soudem prve sloh ce zJlsten
i řádně odůvodněn.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověv dovolání, připojil se v důvodech
k tomuto názoru odvolacího soudu.

Důvody:

I kdyby se mohly považovat sporné obchody v poměru žalobkyně
ke komisionářce, t. j. M. bance, za obchody diferenční, přece smlouva
k účelu diferečních ochodů na společný zisk a ztrátu, o jakou tu mezi
stranami jde, sama o sobě ovšem neni obchodem diferenčním. Diferenční
obchody nejsou zásadně zakázány, nýbrž dlužno je jako obchody spekulační posuzovatí podle zásad a předpisů o hře nebo sázce. Nelze tedy
míti ani za to, že by se byly sporné strany spolčily k nějakému nedovolenému nebo přímo zakázanému účelu, a není tedy důvodu, pro který by
mohl žalovaný právem odpírati splnění závazku vyplývajícího ze smluveného společného podnikání. Námitka dovolatelova, že prý nesložil žalobkyní ke krytí možných ztrát patřičnou částku podle § 1271 o. z. o.,
je tedy docela bezpodstatná.

. čís. 17421.
Kontrolní právo vyhrazené veřejnému společ~ík~ v čl.. 105 ob~h.
zák. přísluší společníku i za likvidace společnosti, třebas Je vyloucen
z prováděni líkvidace.
Nahlédnuti do obchodních knih likvidujíc! společnosti není zásahem
do provádění likvidace.
(Rozh. ze dne 17. října 1939, Rv I 781/39.)
žalobce Stanislav H. se domáhá na ~alov~ném Ii~~idátor~ firmy
H. v likvidaci výroku, že jest žalovany povm,:~. trpetl, aby z~l~b~~
(veřejný společník jmenované firmy Stanislav R) pnsel v pr~.c0v~! '?et=
kd koliv do obchodních mistností jmenované firmy oa ~a yrtvze ,I uc
db
'k nahlédl do obchodruch knih a papíru hkvldovane flr:n Y
~I ~ř~dil ~~mPr~ svůj přehled bilanci. Niž Š,í s O? d Y. uz.naly podle z~=
I
zamítl však žalobu navzájem hkvldatora re,čene firmy ~a Stam
s~a~~ H. se Yžádostí, ~e Stanislav~ H. ja~o veřejnému .~po!eč?lku, ftrt:'.~
Bratří H v likvidaci po dobu likVIdace teto fIrmy nepnsluse]l praya JI
.. k s olečníku článkem 105 obchod. zákona vyhrazena, zena~
mu
P
hl"
knih. a. •spisů společnostt lte'z
Jmena nepo.
pravo,na
lze t·1 do .obchodních
....
.... .
jednomyslného usnesení společníků této společnostt.

Bratří
čís.

17420.

Náhodou ve smyslu § 1311, věta 2 ooc. zák. jest i zvláštní chorobná
disposice, pro niž reaguje organismus poškozeného ozvláště silně na
tělesné poškození.
škůdce neodpovídá jen za stav, který bezprostředně následuje po
činu, nýbrž i za další stav, který byl oním bezprostředuím stavem

jeho

způsoben.

(Rozh. ze dne 17.

října

1939, Rv I 283/39.)

l
b

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
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Dův~dy:
, V přič~~1t:. žaloby na zEštění, ž.e ~pol~čník~ Stanislavu H. nepřísluší
po dobu h~vldace fy Bratn. H. v hl":I:JacI »prava ,v čl. 105 vyhrazená«,
Jev~t s?U~lasltl Sv ~ravl:Im naZOrEI11 111281C11 soudů, ze tato práva zásadně
pnsluse]I sP.olecnrku, 1 když se nesmí účastniti provádění likvidace. Názor tento ma svou oporu neje,n v nauce (Randa, das oester. Handelsrecht
11. d. 1912, str. 266, Hahn, Komentar k čl. .105, Staub-Pisko, Komentar
II. vyd. 190.8, str. 353 a III. vyd. 1934, str. 441 a 60.7 proti opačnému názoru v~slovenému,~e ~ydáI~í z rok~ 1904 I;a ,str. 423 § 9 k čl. 105), nýbrž
pIjme I z hO,spodarske potrcby. Vzdyť prave za likvidace je tu zvýšený
zaJc,m na. vJ:konu k~ntrolniho, prá~!~ nezúčastněné?o společnika, poně
~adz za lIkVIdace neJsou nutne rOCDl bIlance, a veskerá činnost vztahuJICI s~ n~ postatu likvidačního tizeni podle čl. 137 obch. zák. je výlučně
sou"tredcna V. ruk~u hkvldatoru, V souzeném případě V rukou dovolatelovyc~. ,Nahle5inutlm d~ obchodních knih, ~kvidujíci firmy nezasahuje
spolecnrk, Jenz Je vyloucen z lIkvIdace, Jeste nIjak do vlastního provádeDl lIkVIdace, kterou obstarává jedině likvidátor. Dovolatel nemůže ani
z~ znění odst. VI:I společenské smlouvy nic vytěžiti pro svůj opačný
nazor. Podle v;rkladaclch pravIdel ve smyslu § 914 obč. zák. a čl. 278
obch. zak. dOJde, podle ~míněného odstavce ke zrušení společnosti,
a oSI:0I'ečn~k, ktery nedodr~ov~l podmínky, spol~če~ské smlouvy, pozbyl
duvely neoo byl zbaven svepravnosÍl, musI Sl datl IIbltI likvidaci podniku
druhým společníkem. Smlouva tu jen blíže naznačuje důležité důvodv
ve smys!u d 1250b<:h. zák., jež mohou míti V zápUí zrušení společnosti
a vylou<;cm prO,V1l1IVSlho, ~e společníka z funkce likvidátorské (čl. 133
obch; za,k.), avsak není zadneh~ p~dkladll, pro to,. že strany měly na
myslI a, ze onen odstavec by musIl bylI vylozen tak Jak to činí dovolatel
že b~ totiž t~kovýto společník byl vyloučen nejen z' likvidace, nýbrž také
z pr~v, kter~ mu JInak zákon proplljčuje jako společníku, zejména tedy
z prav~ v cl; !05 ,obch., zák. v.ytčeného. Dovolatel uvedl k objasnění
a k oduvodnelll sveh? vyk!adu, ze prý tu j'e odůvodněná obava, že by
Stamslav }:: mO,hl z;skanych mformací z obchodních knih likvidující
fIrmy pOUZIÍl ke skode fIrmy a ke stížení likvidace; toto své tvrzení však
P? skutkové stránce nijak nedoličuje, Takto povšechně vyslovená obava
vsak sama o sobě nestačí, zvláště uváží-li se, že vlastní obsah likvidace
!e vy:mezen na právní jednání a úkony naznačené v čl. 137 obch. zák.
z~e vs~chny tyto úkony jsou soustředěny v rukou jediné oprávněnéh~
!I~~Idat~ra, to Jest dovolatele, a že sama společnost je zrušena, Netřeba
n:~IÍl otazku, pokud by snad opravdu odůvodněná obava takového zneuZIÍl sama o sobě mohla býti uznána v konkrétním případě za důvod
k tomu, ab.y společníku bylo odepřeno právo nahlédnutí do obChodních
kmh, protoze ? to v sou~e~ém přípa~ě neběží. Není totiž žádného podkladu pr? to, ze snad prave tuto moznost a tyto obavy měly strany na
myslI a ze právě to vš:e'Cko mělo býtí vyjádřeno obratem že likvidaci
provede druhý spole~I:Ik s ~yloučením společníka, který se' provinil. Ani
v tom nelze souhlasIÍ! s vykladem dovolatelovým. Z povahy likvidace
pak jinak neplyne, že by již výkonem práva_nahlížení do knih společník

likvidaci stěžoval, nebo ž:e by již tím do likvidace zasahoval. SpI:ávně
proto nižší soudy zamítly tuto určovací žalobu Jako neodpodstatnenou,
žaloba Stanislava H. j,e podle znění prosby žalobní žalobou na plnění.
Rozhodujíce o ni musily si soudy ovšem ujasniti předurčujíci otázku,
zda t"tiž žalobci přísluší ono právo, z něhož vyvozuje pro dovolatele
povinnost trpěti ,žáda;,é{:kony žalobcovy, Jen v, tom~o smyslu lze pohlíŽp.Íl na tuto preclurcujlCI otazku Jako na rub zaporne, negatIvDI, určo
vací žaloby dovolatelovy. žaloba o plnění byla tu nutná, mělo-li se ža~
lobci dostati exekučního titulu, na základě něhož by mohl prosadIÍl
právo, které mu přísluší, k čemuž by zamítnutí negativního určovacího
petitu odpůrcova samo o so·bě nestačilo.
čís.
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Je-li podle stanov akciové společnosti k zcizení jejich akcii znějících
na jméno potřebí svolení společnosti, není smlouva o zcizení bez tohoto
svolení právně účinná, a to nejen v poměru k akciové společnosti, nýbrž
i mezi smluvníky. Nesejde' na tom, že zcizitel akcii není již akcionář sám,
nýbrž třeU osoba, jíž je akcionář prodal (bez souhlasu akciové společ
ností). Mělo-li se prohlášením akcionáře dostati držiteli akcií práv
z akcii jež by nabyl jinak v případě, že' by byl kup akcií schválen
společ~ostí, neopravňuje ho (držítele) toto prohlášení, aby odpíral akcie
vydati akcionáři, jestliže oním prohlášením měla býti zmařena překážka
bránící převodu akcií, 1. j. nedostatek svolení společnosti.
(Rozh. ze dne 17.

října

1939, Rv II 210/39.)

Žalobkyně přednesla, že žalovaný jest v držbě dvou řepařských
akcií rolnického cukrovaru v Č. na jméno znějících. Na předním listě
těchto akcií jest na počátku textu vyznačeno: »Akcie tato může býti
prodána nebo převedena na nového majitele se svolením výboru nehledě
k tomu, zdali nabyvatel je akcionářem čili ne,« žalobkyně tvrdí, že se
se žalovaným dohodla, že obě uvedené akcie mu prodá za částku
4,200 K, kterou žalovaný skutečně ji vyplatil jako trhovou cenu. Poněvadž žalovanému nebylo dáno svolení výboru k nabyti akcií, zůstala
žalobkyně vlastnicí oněch akcií. Smlouva trhová o nich jest nicotná a
žádá tudiž žalobkyně, aby žalovaný byl uznán eovinen vydati ji on)'
akcie s tím že mu vrátí trhovou cenu 4.200 K. Zalovaný namltl protI
žalobě, že ~ekoupil ony akcie od žalobkyně, která ony akcie prodala
buď Pozemkovému ústavu v p, nebo jeho řediteli Josefu K., nýbrž od
Vojtěcha N., který s akciemi obchodoval a byl oprávněn k obchodu
s cennými papíry. Teprve dodateč~ě vešel ve ~tyk se ža!obky:ní, .~~y~
se jednalo o výplatu dividendy, a dal Sl od Ol podepsatI v te pncme
prohlášení ze dne 12. září 1931, v němž žalobk)'n~ uvedla, .že odev!,dá
dividendu anebo příplatek na ony akCIe maJItelI techto akcu, jemuz Je
prodala, že prodává akcie ty s veškerými právy a povinnostmI~;ž~
dokud nebudou přepsány na jiné jméno, odevzdá na požádání majItelI
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těchlo akcií vždy podepsanou plnou moc k ' "

.

t

nevyplněnou. Žalobkyně nečinila řadu ' e K~zde valne hromadě, avšak
dendy žalovanému a uznávala že • i na.mltek proh výplatě diviza

akcIÍ. Niž š í s o u d V zamítl '. I b ovany.Je vlaslmkem spornýCh
v o.d ů.: 1e-li P?dle s{anov k he~~Ju u~l!sfn:civ/ ~ u d z těchto. cl ~ _ .
potrebl povoleni akciové společnosti ('''1
. b aKCie na neakclOnáre
právně ú'činnou, nebylo-li povolení ud~J:~o
oru):. není kupní smlouva
žalobkyně připustila, že žalovaného 'v6b~c ~IOV'. CIS .• 16063 Sb. n. s.).
uzavříti tvrzenou smlouvu o s o . h d
e~~a a, ze nemohla s ním
účinnosti se touto žalobou do~,I~rc V .v~ubakclJch na jméno, jejíž bezvydal akcie proli vrácení trhové ce,;v 4z;0~ ~I pr~sbě sice žádá, aby jí
n~žli důsledek bezúčinnosli Ivrzené írh~v'
'1 avsaK .1,: ne.ní nic jiného,
nim vlastně má býti prohlášena na' • e sm ouv~,.)ez vyrokem soudřád zná zrušení obligační smlouvy vý~~~~~o,u (~e~ucllln.ou~. Náš' právní
p:o nedostatky plnění, t. j. zvláště ro s r :~u nlm zejmena pro ~myl,
pre~ polovmu hodnoty (§ 934 obi'. Z~k.). ~0~1~ §(§ "32) ~ P;o zk!acení
seU! smlouvy musí býti všechno
'.
877 obc. zak. pn zruk svému prospěchu přijal. Žalobk v~~ccno, co kdo. ze • smluvních stran
na žalovaném vrácení těchto akcI'I' nY . Pl bylda . ,:pravnena domáhati se
• I
.
a jmeno le lne v to
•.
za ovany byl jejím spolusmluvcern na trhové smlouv' '!' .p!IPbade, kdyby
se domáhá. Poněvadž však žalobk'n:'
e, jejlz ezúčinnosti
n~má prá~o, aby žádala o zjištění b~zÚ~il~~~lt\a t ~'11lu.vceml žalovaného,
nych akclJch, neboť tyto prodala v Poz k . r. ove sm ouvy o Sporním ústavě v P., a přijala za ně příslu' em ~vhem u:stavě, tedy v peněž
chala 1.000 K a zb tek b I
s.nou r ovou cenu. Z ní si poneného. Příčilo b se i'ásad/ pO~Zlt ~a uh~ad~ nekrytého úvěru směneč
kte:~ tyto dvě ~kcie prodal~o~~;~~tLvvf~avn.lch stycích, ~b~ žal?bkyně,
a pnjala za ně příslušnou cenu trhovou v.~ ~stavu.v P .. (jejlmu redlleli)
který je koupil od VOj'těcha N Naop k' z.a la a nym akcie na žalovaném,
.
..
. . a za ovany se mohl'd
'h t·
to ".' to Svem
pravnUll předchůdci N kd' 'b • . . oma a I na
~ C ' neschválil převod, prohlášení" přiSr~š;1 tO~ A~clOveho cukrovaru
ucmnou pro nedostatek povolení řečeného c krovek smlouvy za bezni~oli vša~ žoalobkyně na žalovaném.' žalo~k ro:,aru !omuto převodu,
dozadovatl dusIedku neplatnosti oné
I
yne r:emil~e se proto ani
vydání kupní ceny. 1ejí právo ab t'~ o~vY!1 tohz vracení akcií proti
nemá však rázu absolutního jako /ráv~ vť~~r\ Jest pova.hy relativní,
'dn~\e), a Jesthze ony akCie
prodala Pozemkovému ústavu v P !jehO le
dovati bezúčinnosti smlouvy j'edině 'n~ to t I eé I , mohla. by se dožaN'
•
m o sv m smluvcl.
e j v y s S I S o u d uznal podle žaloby.

,?

e

v

v.

v

v

•

O ů vody:
Omezení převoditelnosti akcií 'ež's
•
ženo ve stanovách akciové s oleČn~sú j ou ~re~metem sporu, je obsavazného předpisu § 30 akcio~ho re ul' ~o nIch:, bylo p.ojato podle záhospodářskopolitické důvody tohotg ~h;U: z nehoz mozno seznati také
nejde výlučně o zájmy soukromo ráer~ plSU a také skutečnost, že 'u
příčiny uchýliti se od právního I;' nI povlahy . ?ov~l~cí soud nemá
aZOru vys oveneho jlZ v rozhodnutí
v

Č. 16063 Sb. n. S., že totiž ono omezeni převoditelnosti akcii platí také
v poměru mezi smluvníky a nikoli snad výlučně jenom v poměru k akciové společnosti. Protože pak není o tom pochybnosti, že také v souzeném případě zúčastněné osoby zamýšlely jako předmět kupnkh smluv
učiniti právě ony akcie a nikoli snad jenom některá práva z akcií vyplývající, možno vším právem míti za to, že odstranění překážky bránící
převoditelnosti akcii bylo zúčastněnými osobami se zřetelem k povaze
věci uváženo jako podmínka rozvazovací s hlediska § 901 obč. zák. o.
Není o tom sporu, že potřebný souhlas k převodu akcií nebyl dán a že
podle daných poměrů nelze s ním počítati. Na tomto stanovisku stojí
také sám žalovaný. K překážce převodu akcií jest ovšem hleděti u každého j'ednotlivého prodeje, jak zde byly uvedeny, a hleděti jest k ní
zejména také při zkoumání ú1činku oné kupní smlouvy, kterou podle
svého stanoviska nabyl akcií žalovaný. Vysvitne ihned, že žalovaný nemá
podle toho, co bylo řečeno, právniho titull!, který je předpokladem nabytí vlastnictví. žalovaný sám se ani nebránil tím, že by on byl nabyl
vlastnictví obou akcií, nýbrž uváděl. že prý je oprávněn k držbě na
základě prohlášení žalobkynina ze dne 12. září 1931 a že prý je poctivým
držitelem akcií. Tato poslední námitka nepadá na váhu, když žalobci
chybí titul k nabytí vlastnictví a když sám nabyti vlastnictví, jež by bylo
lze dovozovati z jeho poctivé držby, ani netvrdí. Zbývá tedy ono prohlášení, jež v odvolací stolici vedlo k zamítnutí žaloby. Dovolací soud
má však za to, že ani toto prohlášení neopravňuje žalovaného k tomn,
aby vydání akcií odpíral žalobkyni iako· vlastnici akcií. Nehledíc ani
k tomu, že by žalovaný nikterak nepotřeboval nezbytně držby akcií
k tomu, jestliže by chtěl nastoupiti proti žalobkyni k tomu cíli, aby své
závazky z této smlouvy plnila, nelze po názoru dovolacího soudu uznati
ani ono prohlášení v poměru mezi spornými stranami za účinné a platné.
Podle povahy věci není zajisté pochybnosti o tom, že v poměru tom nešlo mezi stranami vůbec o to, aby nějakým' samostatným a odděleným
právním jednáním mělo se žalovanému dostati práv, které by jinak vyplývaly z akcií bez zřetele k tomu, co předcházelo, totiž k jejich prodejům a ke konečné koupi žalovaného, nýbrž, že toto prohlášení mělo jenom na venek a s účinkem proti akciové společnosti zjednati stav, jaký
by jinak nastal, kdyby koupě akcií byla bývala schválena; to plyne již
také z toho, že se na ,př. žalovanému mělo dostati plné moci pro valné
hromady, při čemž ovšem jako zmocněllec měl vystupovati podle této
legitimace jenom vuči akciové společnosti, že však ve skutečnosti neměl
býti mandatářem žalobkyniným a, že ani tato neměla býti oprávněna dávati mu nějaké direktivy jako zmocnitelk,i1 a ani on že neměl býti povinen dbáti takových direktiv, jak by to jinak skutečný poměr mandátní
předpokládal. Žalovanému v poměru mezi stranami nemělo se tedy oním
prohlášením dostati více práv, než kterých by byl nabyl jako kupec
akcií, kdyby kup byl došel potřebného schválení, čili onírn prohlášením
měla býti zmařena překážka bránící př.evodu akcií, a strany chtěly prostě
obejíti zákaz převodu obsažený ve stanovách. Proto nelze. vykládati ono
prohlášení ani jako nějaké uznání, když se převoditelnost akcií za takových okolností vymykala jejich volné disposici. Není tedy ono prohlá-
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šení takového účinku, že by žalovaný mohl
.
'"
.
kladě smlouvy odpíratí v ,dání akd; " I ,na z~klade~eho
pko na závlastnící, nemá tu účinné ,;ámitky in 'D~;S~~~y~~ hest:lZr 6~ tato lejich
mctví vyslovuje se odvolací soud ~od . '," JO eza o ymna vlasto právní otázku také v otázc;J
; ' , m!?ecne'g tu však jenom
skutkového
stavu
věci.
Že ž~lo\baksytnne:ctlvI, ~,erto:l dluzno posouditi podle
,
.
e v,as nlCI spornych al .. , I
vany za sporu ani nepopíral řizná"
1
(Cll, za ose strany její, aby vůči akdové ~ ~f~ ",;e P?trebova, onoho. prohlášení
v

v

~~!~~'
!~~i~Káj;r:k }{lžaa!~~hl~a::;la~~~ j.~~~~ ~~~bk;~~a~~~~~t]::o ~~~
tyto akcie a že je také stál~ . 't" . ,I lasno~ ze zalobkyne vlastnila
maci žalobk " . k
yne ]a o
samo postačuje. Tím,
částky 4.200 K neděje

I' .Iese zapsana v k1me akcionářů. K legitivastmce akcll leJIch'
ď""
že žalobkyně tád' .~ vY, an~ z~da, t?to zjištění
se žalovaI;ému za~;':~~~~ ~j~,~proÍl zaplacení
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V prohlášení manželky ve smíru t 'k" ,
. "
:
živné, že si na živobytí vydělá sama Yl aJtbClm se,Jejlch nárokÍl na vý~
S~ výživného.
' ne ze eze vseho spatřovatí vzdání
(Rozll ze one 18.

října

1939, Rv 1 1020/39.)

s 'n~~t~1;~f?eb~ejí; ~~~e~čal?bkyn~ dom~há na žalovaném svém manželovi,
vaný, že se balobk ~ě v ne dom,acnosh, pl~~ení, výž~vného, namítl žalo23. května 1933 u Yokresz,~~~ ~oa~~~uv"~ V~'V?: ,smlrem uzavřeným dne
."
1 Z S 1 soud y zamítly žalobu.
Ne j vy

Š

š í s o u d ulo"'1
'
Zl prvemu
soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

vpravdě

zaps~n v,: s~isech Nc I 72/33 okresního
~aha tOÍl~ naroku na výživné ze zákona,
J?e

~ Rvežn~b~3\

jenom o výklad smíru ze dne 23 k "t
'
.
soudu
Jak byl
rotože žalo'v a,o yn,e se doVlÍl spolecnou domácnost a nechce jí plaBr a
,an.y odep;el obnose zavázal ve smíru pro děti žalovan'
1 ~t IVJ::Zlvn,e VIce, nez k čemu
nikl tím'
,
o",,'
y namI a , ze narok žalobkyně za'I ,ze pry se VUCl nemu vzdala veškerých svy'ch nároků '"
"
se od va aval Jenom na zmíně '
D V ' pn cemz
,a to s:
obsah
míru
e smlru neUl vyslovne uvedeno že e ' I bk " o " , ,
o. z. o.
vzdává svých alimentačních nároků 'l'a: b zat o .ynde VUCI, zalovanému
ob'
z' I b k " '
' .
Y o vyza oval predpls § 869'
c. z. a o yne tam Jenom uvádí že
' 'd' .
b'"
'
ného,že si na živob tí v d" I'
' . nez~ ~ pIO se e z~dneho výživ
diska § 863 obě Y lY e a sa~,a; Zkouma-h se tento leJI proj'ev s hle. z., ne ze uznaÍl ze Je v n·
lčk
ženo, že se
svých
,
ov'

t

~ýklade!n,

žalobkyně

zřetel~~ I;:ps/~~~isů~u§§o8~~~~f30~0~,~~ti
"V

•

nár~ků vzdala~~r~ož{ t~a~~n~t~k~I~~:~-

~ souhrnu nezavdávaly by rozumné pncmy k tomu, aby
projev onen byl vykládán jinak než právě i'enom ve smyslu obhajoby
žalovaného. žalovaný žádných takových okolností neuvedl; z toho pak,
co by bylo jinak předmětem smíru, nelze nic spolehlivě usuzovati; naopak dlužno uznati, že podle slovného znění a také jinak lze onen projev
žalobkynin vyložiti také tak, že chtějíc snad v zájmu dětí a jejich výživného žalované'mu věc ,usnadniti nežádala výživného pro sehe, to jest ncnpiatnila tento svůj nárok, ač hy jinak byla mohla tak učiniti, a aniž tím
jakkoli svému nároku zadala; je nerozhodné, jestliže při t0111 uvedla, že
si na živobyti vydělá sama, což mohlo hýti prostě její pohnutkou, proč
SVllj nárok neuplatnila. Na tom by se nic nezměnilo, kdyby to hylo s odvolacím soudem vykládáno jako uvedení příčiny (spojka »protože«).
Ani tak by ještě nebylo jasno o t0111, zda měla býti touto doložkou stanovena nějaká podmínka či zda šlo jenom o určení časové. Jestliže pak
ve všech těchto směrech zůstávají pochybnosti, pak dlužno ještě také
přihlédnouti k předpisu § 915 obč. z. o., když přece u žalobkyně bylo by
šlo o to, že by se byla bezúplatně vzdala nároku. Má-Ii nějaký projev
býti hodnocen t"k, že se v něm oprávnéný nároku vzdal, musí to býti
zcela jasné a nepochybné, již proto, že se, obecně vzato, prostě nedá
předpokládati, že tak někdo chce učiniti. Nebylo tedy na žalobkyni, aby
si byla zajistila ve smíru nějaké výhrady, nýbrž na žalovaném bylo, aby
ve smíru jasně, určitě a nepochybně bylo vyjádřeno to, co on za pravou
vůli stran, jmenovitě žalobkyně, nyní uvádí, neboť na něm je, aby jak
po skutkové tak také po právní stránce náležitě podepřel svou obranu.
Jestliže by pak zůstaly třeba jenom pochybnosti, nemohla by býti jeho
obrana uznána za opodstatněnou. Nehledíc k tomu, že šlo jenom o právní
posouzení, žalobkyně právní stanovísko žalovaného za sporu nijak neuznala, třeba poukazovala k tomu, že se zatím poměry změnily v její
neprospěch a že si na výživu již sama nemůže vydělávati. Neuznala ono
stanovisko za správné ani v odvolání, protože také tam klade důraz na
to, že proti žalovanému nepřevzala ve smíru žádného závazku a že uplatňuje proti němu svÍlj nárok na výživné jako dosud nerozvedená a nerozloučená manželka, tedy ze zákona. Nižší soudy, vycházejíce z jiného
výkladu smíru, ani po průvodní stránce neřešily otázku výše a přimě
řenosti požadovaného výživného, proto bylo věc vrátiti soudu procesnímu podle § 510 c. ř. s.

které uvazeny
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Lhůta k podání návrhu na zahájení exekučniho tizeni podle § 575,
odst. 3 c. ř. s. je lhÍltou podle § 89 zák. o org. s., do niž se nepočítají
dny poštovní dopravy.
(Rozh. ze dne 18, října 1939, R II 154/39.)
P r v Ý s o u cl vyhověl návrhu na povolení exekuce nuceným vykli"ením bytu, opřenému o mimosoudní výpověď. Re k u r sní s o u d
návrh zamítl. D ů vod y: Podle §,575, odst. 3 ,ex ř. pozbývá soudní
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nebo mimosoudní výpověd' platnost; ;estliže ve 14 dneth
t
k
nastala dob
"
kl"
".'
po om, dy
, .. ~ urcena pro vy Izem najatého nebo pachtovného předmětu
vypovldajlCI nenavrhne exekuci na vyklizení. V souzeném " d' bl'
doba pro vyklizení určena nejpozději do 31. března 19'39 ):dnpat e ya
kuční vykl'
'd 'I
'k
' za os o exe_
...
Izem os a vsa soudu teprve 15. dubna 1939, ted o den
pozdejI. Je SIce pravděpodobno, že na poštu byla podána dříve ~o š k
je ner?zhod~o, .neboť lhůta v § 575, odst 3 uvedená je: Ihůt~u ~á~a
. hmotneho, mkol!v formálního, takže na ni nelze vztahovati ustan~ven'
§ 89, odst 1 zak. o soudní organisaci, podle něhož se dny poštovn~
dopravy do lhůt nepočitají.
I
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

něla počítati

Rozhodující otázkou v projednávaném případě j'e zda 14d
'Ih't
'
' .. ,
d d '
,enm u a
"
"
c. r. s;, jejIz ne o rzení má v zápětí ztrátu platnosti exekučm~o t~tulu, spada pod ustanovení § 89, odst 1 zákona o or anisaci
soudn! (zakon ze ,dne 27. listopadu 1896 čís. 217 ř. z.) čili nic. P~dle citova~eho z.akon~eho u~ta~ove'll! u zákonných anebo soudcovských lhůt
ktere v o?canskych pravnlch vece ch straně jdou, aby podala prohlášenI'
uČlmla navrhy nebo podání nebo aby vykonala j'iné úkony t 'k '"
'
so d 'h "
'd
'
,
, y ajlcl se
,u n! o uzem, , ny postovm dopravy nepočítají se do lhůty. Tento
p:edpI~ byl do za~ona o orgamsaci soudů převzat z § 135, odst. 3 vládmho, navrhu cI~llmho. řádu soudního a to podle motivů právě z toho dů
vodu, ,aby zasahl nejen lhůty v řízení sporném nýbrž i v jiném řízení
soudmm (nesporném), Jde tudíž jen o to zda lhŮta § 575 odst 3
'
je lhůtou řízení soudního v tomto smysl~ a ~ezáleží na t~
, ' . c. r. s;
snad sp j'e
. 'č" k h
m, ze JSou s m
.
o ny I,? In Y . ,:,otněprávní. Sama skutečnost sice, že lhůta ta
I~ st~nove~,: l2"mo v"clvllmm soudnínl řádě, jímž jest upraveno soudní
nzem" by Jeste nes!aclla k tomu, aby jl bylo možno míti za lhůtu řízení
soudmho" ~eb~ť Ihuta § 454 c, ř. s. (ku podání žaloby z rušené držby)
Jest ,r0vnez I~uta"stanovená civilním řádem soudním a přece. tu nejde
o I~utu ,sO~~~lho mení ve smyslu § 89 zák. o org. s. (plenissimární usne~em nejvyssI,ho s.oudu vídeňské~o ze dne 22. dubna 19'02, OL. U. n. ř.
c. 18~8). !--ec pravm P?v,aha Ihuty § .575, odst 3 c. ř. s. je zcela odchyln~. V~,dyť, exekučm cInnost soudu j'e součástkou civilní pravomoci
soudm a ;Izem exekuční i když nyní jest upraveno samostatným zákonem, j,e prece ve své podstatě vlastně pokračováním řízení jiného ať již
sporneho nebo ~e~porného' v tom směru, aby bylo mocí donucovací docII~no",u~kutečn,em pravoplatného nál,;zu, jenž byl v onom řízení před
chazej";I,:, vydan. Tomu-h tak, Je I I,huta určená v § 575, odst. 3 c. ř. s.
ku podam navrhu na zahajeni flzeU! exekučního lhůtou řízení soudního
ve smyslu ust~~o~ení § 89 zák. o org. s. a proto se do ní dny poštovní
dopravY,nepocltajl. JlIlak poukazuje se v této otázce i na pÍ'enární rozh?d~u~1 c. 108'07 Sb. n, s., kde otázka tato byla řešena co do lhůt k od~m namltek pr.otI výpovědiJ§§ 562, 566 c. ř. s.), neboť důvody ci,o~neho rozhodnutI mluvl rovnez pro toto řešení a není žádné př'"
b
lhůta § 562
d tl"
ICllly, a y
, o s, c, r. s. určena ku podání námitek proti výpovědi se

§ 575 odst 3

o

jinak než

lhůta

§ 575, odst. 3 c.

ř.

s.

určená

ku podání ná-

~rhu na exekuci na základě pravoplatné výpovědi atd. V rekursu proti
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usltesení soudu prvé stolice uvedl sice povinný též, že mimosoudní výpověď, na základě níž byla exekuce povolena, neměla náležitostí exekučního titulu, opomněl však uvésti, které jsou to náležitosti, jichž tato
postrádá. Pokud poukazuje na to, že byt byl pod záštitou zákona
o ochraně nájemníků přehlíží, že podle rozhodnutí Č. 13098 Sb. n. s, povinný nemllže v exekučním řízení uplatňovati, že vypovídaná místnost
jest pod, z~štitou zákona, když nepodal námitky, kde' jedíně tuto hmotněpravm namltku mohl uplatt1Ovatl.
Poněvadž pak jednak spisy zástupce vymáhající strany je vP.,
exekučním soudem je okresní soud v I. jednak průklepem spřipoje
ným potvrzením pošty o doporučeném podání ze dne 14. dubna 1939 na
okresní soud v 1., je dostatečně osvědčeno, že exekuční návrh byl dán na
poštu dne 14, dubna 1939" tedy ve lhůtě stanovené § 575, odst. 3 c. ř. s"
bylo dovolacímu rekursu vyhověti.
čís.
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Osoba, k jejímuž zaopatření byla zřízena nadace, nezměnitelná v jej!
je nehledíc k tomu, od kdy jl příslušejí požitky z nadace,
legitimována k žalobě podle čl. XLII uvoz. zák. k c. f. s. v příčině poměrů nadace a jejího jmění.
žaloba ta se nestane bezpředmětnoutún, že žalovaný svoli, aby žalobkyně nahlédla do nadačních spisů, ani pouhým j,eho přednesem o poměrech nadace, jemuž se nedostává záruk přísahy podle čl. XLII uvoz.
zák. k c. ř. s.
Nerozhoduje, že jde o nadaci zřízenou v cizině a jaká práva z ni
vzešla v tuzemsku.
neprospěch,

(Rozh. ze dne 18.

října

1939, Rv II 123/39.)

Žalobkyně přednesla, že žalovaný vedl a dosud vede jako j'ejí manžel
správu jejího jmění. V r. 1929 zřidil žalovaný pro ni nadaci, nazvanou
po žalobkyni »B.-nadace«. Nadační listina byla zřízena v C. (ve švýcarsku) v místnostech švýčarské bankovní společnosti. Tuto listinu podepsala žalobkyně spolu se žalovaným. Nadační majetek měl činiti asi
2,000.000 švýc. Frc. Sídlem nadace bylo svého času město C. v kantonu
O., kde však je sídlo nadace nyní, není žalobkyni známo. Žalovaný jako
jeden za zřizovatelů nadace vedl vždy i správu nadačního majetku a dostal snímky všech spisu, které se nadace týkají, a má všechny tyto listiny v moci. Žalovaný odpírá však podati nyní žalobkyni jakoukoliv
zprávu o této nadaci a jejím majetku, ač ho žalobkyně k tomu opětovně
vyzvala, a odpírá vydati jí, byť i jen k nahlédnutí, jakoukoliv listinu, týkající se nadace, zejména zakládací listinu nadační a podati zprávu a
účet o nadačnim mafetku, Popírá dokonce vznik a existenci této nadace.
Žalovaný jako správce majetku žalobkyně a jako správce majetku na-

-
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dace, která slouží k zabezpečení žalobkyně, je podle §§ 1029 a 1012
obč. zák. povinen složiti jí z tohoto majetku kdykoliv počet na požádání.
Jako osoba, která má v mocI společné listiny, jest podle § 844 obč. zák
povinen dáti žalobkyni tyto listiny, t. j. zakládací listinu a další důležité
lis!i;ry? B ..-nad!'ci k dispos~ci a vydati jí při nejmenším na její náklad
overene opIsy techto lrstm. zalovany má v rukou majetek, na němž žalobkyně má právní zájem, t. j. majetek B.-nadace, který má sloužiti k zaop~tření žalobkyně, zatajuje však existenci listin nadace se týkajících.
Ma proto žalobkyně právo žádati, aby žalovaný přísežně udal onen majdek ~e sm~slu čl. XLll,uv. zák. k ~.ř. s., a to, tí~ spíše, že podle švýcarskeho prava nema zflzovatel pravo na zrusem nadace nebo na její
změnu tak podstatného rázu, že by nadační jmění bylo odňato svému
účelu. Rovněž podle švýcarského práva je zřizovatel a správce nadace
povinen dáti obmyšleným všechny potřebné informace o existenci nadace ~ předložiti potřebné doklady. Poněvadž jednání o dohodu zůstalo
bez .vysledku, navrhla žalobkyně vynesení rozsudku, jímž by bylo žalovanem~. uloženo, aby podrobně udal, kterými listinami a právními úkony
by!a zfl;Cena a upravena B.:nadace, aby podrobně udal tyto listiny a
pra~.nt ukony,. aby :evrubne udal majétko,vé kusy, které patřily nebo
patn k nadaCI a slozll o mch podrobný úcet, aby správnost a úplnost
všech tě~hto údajů stvrdil přísahou a dále, aby mu bylo uloženo, vydati
v ongmale .nebo v ověřeném opis'e listiny o zřízení a dalším upravení
oné nadace. P r v Ý s o u d přerušil podle § 190 c. 1. s. řízení o žalobě
jJokud sejí ž~lobky~ě domáhala vydání originálů ncb ověřených opis~
lrstm ? zn",;m a dals:lm upr~vení B.-nad~ce jakož i řízení o složení podrobneho uctu o majetku teto nadace az do pravoplatného rozhodnutí
o žádosti na s,ložen! manife~tační přísahy, pokud se týče do jejího výkonu, JInak zalobe vyhovel. O d vol a c í s o u d usnesení prvého
~?ud~ O 'přerušen~ řízeni.zrušil a uložil prvému soudu, aby v přerušeném
flzem dale pokracoval, JInak vyhověl odvolání žalovaného a žalobu ZamítI.
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu a uložil soudu
~~,:ola,cím~, ,,;by o stížnosti žalovaného do usnesení prvého soudu v pří
cme prerusem flzem podle § 190 c. ř. s. znovu rozhodL
D

ů

vod y:

. Jde o druhý 'příp~d čL XLII uv. z,ák k c. ř. s., podle něhož ten, kdo
domnem ved~'."o~t o zamlcem neh o zatajení nějakého jmění,
mU,ze. byh rozsu'~kem pndrzen k tomu. aby předlože po případě seznam
jmell! nebo dluhu udal, co .mu o tomto jmění, o těchto dluzích neb o zataje,ní j;něn,í jest známo, "; ,,;by v):'konal pří.sah!, o tom, že jeho údaje jsou
s~~avne a up:ne; Ktakove zalobe jest 0I:favnen, kdo má soukromoprávní
zajem na vysetrem majetku nebo dluhu. Odvolací soud zamítl žalobu
o sl.?žení vyj;vovací p~ísahy )edinč proto, že prý právní zájem žalobkyne nelze m.lh ~a dokazany jedině tou okolností, že žalobkyně bvla či
dosud je o~ravnena z nadac~ v 1'. 1929 v C. zřízené a že tedy má zájem
na osudu teto nadace, nebot, jde-Ir I podle tvrzení žalobkyně o rodinm~ ,pod!e
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nOLl nadaci v cizině zřízenou a netvrdila-li, že se jí z ní má ještě za zi-

vata žalovaného dostati majetkových výhod, nýbrž až teprve po jeho
smrti, nelze toho času uznati její zájem za soukrol11oprávnÍ, nýbrž jen
za čistě osobní, který ještě nezakládá legitimaci k žalobě o vyjevovací
přísahu podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. Podle názoru odvolacího
soudu může manifestační žalobu pro domnělé zamlčení nebo zatajení
jmění podati jen ten, kdo již p.řed žalobou má nějaký. právni. nárok n~
jmění, neboť jen tím Jest pry dan jeho soukromopravll! zajem, jehoz
nemá ten, komu má nárok takový teprve v budoucnu vzejíti, bud' nasta~
ne-li určitá okolnost či splní-Ii se stanovená podmínka. To prý vyplýva
z celé řady rozhodnutí nejvyššího soudu jak vídeňského tak našeho, na
něž ialovaný v odvolacím spise poukazuje, t. j. z rozhodnutí GlaserUngerovy sbírka, i10vá řada č. 589, 4117,5023 a 6328 a Sb. n. s. Č. 1027~
10.420, 10.628 a 11.855. Ve skutečnosti však žádné z těchto rozhodnutI
tuto otázku neřeší a nic takového z nich nevyplývá. Názor odvolacího
soudu je mylný'. PředeVším odporuje spisům, že žalobkyně výslov~ě prohlásila, že veškeré nároky z nadace jí příslušejí teprve po smrÍ1 zalov aného. To není pravda, neboť žalobkyně v té příčině uvedla v žalobě, že
žalovaný zřídil pro ni v roce 1929 v C. nadaci »B-stiftung«, aby žalobkyně byla pro svoji budoucnost řádně zabezpečena, a v přípravném
spise uvedla, že účelem této nadace bylo, aby žalobkY11l bylo Zflzeno zaopatření. Než i kdyby měla žalob~y.rtě po~it,ky z o~é nada:~ pobírati až
po smrti žalovaného, mc to na ve Cl nemelll, nebot nezalezl na t?m, od
kdy má žalobkyně požitky z nadace bráti, nýbrž na tom, je-Ii zdrOJ oněch
požitků pevně stanoven. Proto nejsou vhodné případy, jež odvolací soud
na dotvrzení svého stanoviska uvádí. Testamentárnl dědic nebo odkazovník nemá takového oprávnění za života testátorova }edině proto, že
testátor může kdykoliv své poslední pořízení změniti, totéž platí pro
daro'vání na případ smrti podle § 956, věta 1. obč. zák. (nikoli však pro
případ § 956, věta 2. obč. zák.), u dcery domáhající se, vůči rodi~ůn~úí:
zení věna jde o výslovný předpis § 1221 obč. zák., ze se nema pnsne
vyšetřovati stav jejich jmění, u pojišťovací smlouvy záleží ~ té I:říčin~
na ujednání mezi pojišťovatelem a obmyšleným. V souzenem pnpade
však jde o nadaci zřízenou k zaopatření žalobkyně, která tvrdí, že n,:dace ta jest jednostranně nezrušitelná a v její neprospěch nez11lel11telna.
Tak to také zpravidla li nadace jakožto účelového jmění a tudíž samostatné právnícké osoby bývá. Žalovaný uvedl, že podle švýcarského
práva je možno nadaci změniti i zrušiti, když si to výslov~ě vymínil t~~,
kdo ji zřídil, při tom však přehliží, že podle svého vlastmho tvrzem zndit onu nadaci nadační listinou ze dne 2'1. května 1929 a, že teprve v dodatku ze dne 17. října 19Q9 vyhradil si právo nadaci tu kdykoli zrušiti.
Žalobkyně má přece právní zájem na tom, aby věděla, jak byla pro ni
nadace zřízena, kde má sídlo, kde je nadační jmění, jak jest velrké, zda
nebylo ztenčeno, co se s nadací tou stalo, zde nebyly učiněny změny co
do jejího účelu a pod. Kdo jiný měl by míti oto vše právní zájem než
osoba, pro jejíž zaopatření byla nadace zřízena. I když jde o zaopatření
pro budoucnost, má žalobkyně již dnes právní zájem na tom, aby nadační jmění bylo náležitě zabezpečeno a, aby nebylo odňato svému
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účelu. Kdyby měla čekati, až žalovaný zemře, mohlo by býti a patrně
by také bylo již pozdě k vyšetření a oChraně práv žalobkyniných, ježto
by dědicové žalovaného neměli po případě ani vědomosti o tom, co se
v příčině oné nadace stalo. Je tedy žalobkyně k této žalobě o vyjevovací
přísahu legitimována. Také druhá podmínka této žaloby, že totiž je tu
zatajení nebo zamlčení jmění dotčené B.-nadace, je splněna. Žalovaný
v žalobní odpovědi popřel, že v roce 1929 zřídil pro žalobkyni nadaci
tím způsobem a toho obsahu, jak uvádí žaloba, později v přípravném
spise ze dne 23. listopadu 1935 uvedl, že sice v roce 1929 pomýšlel na
zřízení nadace, jejímž účelem mělo býti, aby po své smrti zaopatřil svou
manželku (žalobkyni) a své potomky, že však tohoto úmyslu neuskuteč_
nil a že ke zřízeni nadace té nedošlo, a konečné v přípravném spise ze
dne 18. listopadu 1937, tedy po dvou letech, připustil, že nadační listinou ze dne 21. května 1929, sepsanou v B. (Kanton Aargau) před veřejným notářem Dr. Robertem S., zřídil nadaci s kapitálem 100.'000 švýcarských franků na zabezpečení své manželky a svého 'syna Jindřicha
po své smrti, že potom v dodatcích ze dne 17. října 1929, 26. března
1931,4. srpna 1931,30. prosince 1931 a 28. srpna 1935 nadaci tu měnil
a posledním dodatkem žalobkyni jako Iii'astnici nadace té vyloučil, a při
ústním jednání dne 2. května 1938 přednesl, že základní nadační kapitál
byl ponenáhlu zvýšen na 2,300.000 šv. franků. Jeden z nejinformovaněj_
ších svědků, Jan K., snažil se všemi'prostředky dosíci, aby nemusil jako
svědek v této věci vypovídati. Z toho všeho je vidět, že žalovaný věděl
o zatajení všeho, co s touto nadací souvis i, že on sám ji zatajoval a zamlčoval. Vždyť žalovaný sám ve svém přípravném spise ze dne 18. listopadu 1937 uvádí, že po výslechu svědka Jana K. nemá již příčiny, aby
zatajoval, že zřídil pod jménem »B.-nadace. dne 21. května I 929 nadaci
na zabezpečení své manželky. Tím tedy sám doznal, že dříve to zatajoval. Tím však je též dokázáno - a stačilo by i pouhé osvědčení _, že
žalovaný o tomto zatajování a zamlčováni má vědomost, když sám má
na něm podíl a ,ú,čast. Tim jsou splněny všechny podmínky druhého pří
padu žaloby podle čl. XLII uv. zák. k c. ř. s. Žalovaný v odvolacim spise
pOUkazuje na to, že prý žalobkyně měla a má možnost opatřiti si všechny potřebné a žádané informace z nadačních spisů uložených u finanč_
ního úřadu v Ch., od finančního departementu ve V. a od veřejného rejstříku tamtéž, avšak první soud poukázal právem na to, že ze svědec
kých výpovědí Dr. Alberta G. a Dr. Jakuba Th., advokátů v C., jde najevo, že k příkazu žalobkyně pátrali po osudu oné B-iny nadace, avšak
marně. Když se to nepodařilo ani švýcarským advokátům, nebylo by se
to podařilo ani žalobkyni samé, která ostatně ně kolikráte osobně do
Švýcar za tou příčinou přijela, a pověřila pátránim tím dokonce i Adolfa
M., ředitele soukromého detektivního ústavu ve V., a ten me,škal v této
záležitosti po 14 dní ve· Švýcarsku, ale vše nadarmo. I když žalovaný
při posledním ústním jednání v první stolici dne 2. května 1938 prohlásil,
že dává svolení, aby žalobkyně do nadačních spisů ve Švýcařích, zejména u notáře Dr. S. v B., nahlédla, neslala se tím žaloba před vynesením rozsudku v první stolici bezdflvodnou (§ 406 c. ř. s.), neboť jednak
může žalovaný svolení to kdykoliv' odvolati, jednak učinil je s výhradou,
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, h listin činiti opisy. Ostatně s?ěli\
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ievovací
přísahy
nabu~~
PdraV~l
I?o~~d
znovu
o stížnosti té rozhodnout!.
byl' změněn, bude musIl! o vo aCl s
.

~va
~estačí,

~řizené

ž~lo.b~ymn
.;'věděl.
přednesy, k~eré
pnčme ~eol
dotčene
sC?kaz~ ga~a~cle/k \ako~é přísaze
ne~abl~L
Je~ ~!moc
pr~vu ~e~
ÓČinky
~!me j~jí
u~l1:any
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,
anželského otce k nemanžetskému dítěti
Vyživovací POVltt1);~St ne.f!1
ení-Ii ditě pro duševní n~c samo
trvá dále, pO~1!d se ,tyce ~b:~:~~hnschopnosti k vlastni ob~i~e..
s toPokud
aby vyuzl10
svy~? opa.
r dítěte k samostatné vyžtve.
nelze mlUViti
zpusobOl
t os 1
(Rozh. ze dn e
18.

říJ'na

1939 , Rv II 332/39.)

• Iovan,
ého) 25lety' , vyučený
obchodní
• Isky' syn za
"
du
Žalobce (nemanze •
,
acení v' živného tvrde, ze pro
_
příručí, domáhá se na zalovan~~ ~ikde na~ti výdělku. Pro svou cho~
ševní a nervovou por~chu n~muz.e ov tvím bez peněz uzavírá va.gon?v~
robu jest nestálý v. pra~l, t:P! vel~ka~~ vykonávati jakékoliv zamestnan!,
objedávky, což zp~.s~b!l:o, ze n~~;2~ byl prý pro duševní chorobu 6 ne?el
jež by ho mohlo UZlVl:!. V roceá žádného majetku, naproti tom~ Jest zav ústavu choromyslnych. N~n;h . 'dního závodu, spoluvlastmken; nelovaný majitelem p.ro~p~rul!~l Očr:~ ne' méně 5.000 K. Proti ž~I?~e ~a
movitosti a jeho mesícl11 pnJem 1 b J. lob ce nabyl možnosl! radneho
mítl žalovaný, že se p~~tara! o z~,b:n7 n~a obchodní škole, opatřova~ m~
výdělku,
pos~ytlhrem.
.mu °ž ayr~~evse
však pro svou těkavou povahu a I, nos
o
33
místa u ruznych
Civilní rozhodnu ti XXL

-
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neudržel nikdy v zaměstnání, jest však výdělečné činnosti schopen
a pokud nemfiže najíti zaměstnání, zavinil si to sám, poněvadž sVými
vlastnostmi v kruzích zaměstnavatelů sta! se známým a tito při znaČné
nabídce pracovních sil nemají zájmu na tom, aby zaměstnávali osobu
nespolehlivou, Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c i s o u d
z těchto d ů vod ů: Žalobce jest sice vyučen jako obchodní příručí, nemůže však toto zaměstnání vykonávati vzhledem k tornu, že se v něm
vyžaduje přesnost, uctivost, ochota. Podle názoru odvolacího soudu neznamená to však, že by žalobce nemohl býti výdě'fečně činným jiným
způsobem. Žalobce jest tělesně úplně zdráv, může pracovati, a
proto v nejhorším případě může si vydělati na sebe jako dělník, třebas
v pracovních táborech pod určitým vedením a kázní, poněvadž jeho duše'vní choroba není takového rázu, že by nemohl pracovati. Naopak je
v jeho zájmu, aby byl k práci veden a nucen (tak zvaná léčba prací),
zejména když žalobce sám není s to svých pracovních schopností využíti k vlastní obživě. Když žalobce nebude míti naděje, že mu někdo
bude platiti nějaký bezpracný dúchod, fímž by jeho lenivost byla ještě
podporována, jistě se bude snažiti, nemaIe odnikud podpory, aby jako
dělník nebo v jiném podobném zaměstnání si vydělal na svou obživu.
AlimentačnÍ povinnost obžaJ:ovaného by snad nastala teprve tenkráte,
když by choroba žalobcova vypukla v té míře, že by žalobce se stal
invalidním, tedy k práci nezpůsobilým, kterýžto případ u žalobce ještě
nenastal. Pokud pak by se snad nemoc II žalobce projevila periodicky,
bude vzhledem ke svému zaměstnání podporován po dobu své nemoci
od sociálních institucÍ.
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

,Vyživovaci povinnost nemanželského otce trvá podle obdoby § 141
obč. zák. (§ 7 obč. zák.) tak dlouho, dokud díti" není s to, aby se
samo živilo. Slovům prvého odstavce § 141 obč. zák.: »dokud se nemohou samy vyživovati« jest rozuměti.tak, že jest otec zproštěn povinnosti, u:lbžené mu v § 141 obč. zák., nabylo-Ii dítě způsobilosti k samostatné výživě. Způsobilost nemanželského dítěte k samostatné Výživě
nenastává již dosaženim určitého věku díiěte, nýbrž jest ji stanoviti pro
každý případ zvláště; nastává, jakmile se dítě po náležité přípravě stane
schopným zvolené výdělečné zaměstnání plně vykonávati. Vyživovací
Povinnost nemanželského otce konČÍ, jakmile se děti mohou samy vyživovati. Ale tato povinnost, tkvící v rodinném poměru nezaniká tím konečně; nýbrž obživne, jakmile dítě, které se již samo mohlo vyživovati,
není s to nadále tak učiniti. Posuzuje-Ii se věc s těchto právních hledisek, jest uznati, že žalovaného stihá vyživovací povinnost vůči žalobci.
Vždyť napadený rozsudek výslovně zjisti! na zákTadě znaleckého posudku, že žalobce, nemanželský to syn žalovaného, následkem duševní
nemoci (dementia praecox) není sám s to využíti svých pracovních
schopnosti k vlastní obživě. Okolnost, že žai'obce je schopný p,áce, jak
napadený rozsudek zjišťuje z téhož znal'eckého posudku, je pro po sou-

,
.
. ž lovaného nemanželského otce, s hledisk~
zení vyživovac: p~vll1nos!t h ~ná když žalobce své pracovm schopn?~h
§§ 141,166 obc. zak. n~!c:z.O
'ůže sám k výdělečné činnosh vyuzllt;
podle rozsudkového, zJls~en~ ,ne;nneni dána, jak odvolací soud má mylne
Způsobilost k samostat~e, vyzlve
ní schopnosti duševně chorého ne:
za to případným vyuzltlm p:acov, sob .ak se o tom zmiňuje take
manÚlského ,dítětel.P,~~ ver~ec~::n J~~~~ zpl~jbilost vlastní výž~vy 1':"ubS!
znalec, mluve o » ec e J'
, 6 Sb n s ) čemuž by tak pn » ec e
býti úplná (srov. ro.zh. ~IS. bl250následke~ ';vé těžké duševní ch~:ob~
prací« nebylO. ~ent~lt ~al.oo'~~ě a cílevědomě, ne ni také schopen. zadne
s to sám se zames;nava ~ '-:~ I a. ak nelze mluviti o způsobilosh k sa~
odpovědnost~ z~ pr,evza}y u ob' I s~hO en pracovati za dozoru ~ vedem
a~Í« Věc zatim není zrala k rOZmostatné vyzlve, trebaze by ,J,
jiné osoby p~i ta~ zvan.c »Ie~b~ á'~sledku zamítnutí žaloby z důvo~~;
hodnutí, ponevadz pr.vDl ~ou vací po,vinnost, se vůbec nezabýval VySl
že žalovaného neshha vyzl".,? dě zpflsobem jejího plnění.
vyživovací povmnoslt, po prtpa
.
Čis.17427.

"
' . . "' znal a opatrovat, a konal-Ii t~dy
Byl-Ii kOČl posk~zen kOn~tn~ a nepřesahující jeho schopnosti a
práce, spadajicí ~o Jeho zames'kodu koč!mu vzéšlou podle §§ 1320 a
síly, neručl zamestnavatel za s
1157 o. z.
(Rozh. ze dne 19. října 1939, Rv I 355/39.)
,
' lovaného jako kOČÍ, domáhá se na
Žalo?ce, jenž byl z~m~!n~~k~ :thradY škody, způsobené ,mu koně~
žalovanem P?d!e § 1~20 _o I
byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl
při opatrovant kO,n~., Za o d
z těchto
s tol i c, n e j v y s S I m s o u e m

\>a

d II vod ů:
. "
. kutková zjištění prvního soudu, zjis:i1;
Odvolací soud, je;,z prevz~l s 'd'l 'e kůň při čištění a obsluhovant
že žalobce koně d?bre znal, ze v; e ti Zstrojení koně, při němž se P?dl;
jest nepokojn.ý ,a nekdy, kous~ ~' ze .~ třeba žádných zvláštních ?patrem,
tvrzení ža!oby zalobe! uraz ~ a., ne~~ázeti a že sloužil již od, ltstopadu
'n' m závěr odvolaclho soudu,
dále že zalobce umel s konlUl za.
to I s~~v Kdle § 132,0 obč. zák., neboť
II ž;lovaného jako kočí. Jest prc:
že ža:i'ovaný splnil povinnost uIO!:~~t~Ujen t~ková opatření, která lze rozchovatel zvířete (est povtllen Ut~1 b denního života (č. 13855 Sb. ?: so)
umně žádati se zretelem na po re s~ . ři strojení koně staral o neJ3k~
a žalovaný nebyl povtl1:n, fb6'
kočí byl poškozen zvířetem, jez
zvláštní opatřeni. Ostatne za o ~e j. d 'ící do jeho zaměstnání a neznal a opatroval, konal tedy ,pr~lce spa alakovou škodu neručí zaměst., .. h schopnoslt a SI y, a za
přesahujlcl je o
bč
'k (č 822 Sb. n. s.).
33"
navatel ani podle § 1157 o . za. .

'afo
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..
. Zcizil-Ii dlužník odporovatelným . dnáním
Jehoo ,::~tnic~im, z části' mu však b~ dá ~Zl, k!eré bylo z části
od~~~1 zalobe - jsou-Ii jinak s Ině o v no ~ .~DI!IIse, lze VYhověti
v přlcmě onoho zbožl o němž se p..ls
vsechny JeJI predpoklady - jen
,
zl ,ze bylo dlužníkovým vlastnictvim.

!fY,

(Rozh. ze dne 19. října 1939, Rv I 626/39.

Žalobkyně přednesla, že Josef V '
"
.
2. července 1937 celý sklad zbo v, .. prevedl not~rskym spisem ze dne
která ~ ním sdílí společnou dO~~~~~s~ vz~b~~Otde pat~ící na žalovanou,
;byl~,vsak Josefem V. zcízeno za 20 . '
OZl ot? ':1 a cenu 60,000 K,
zbozl na sebe jen proto ab z .9.00 K. žal~vana prevedla tento sklad
k vydobytí svých pOhledáveJ'n mtnI~ etekucI, kterou ved'la žalobkyně
věděti o těchto pohledávkách ~aI~~~ a . '! ~ČkOhv v~ěděla nebo musela
a nebylo mu, jak udává žalo va ' d .ynlI:Jc . Zbozl patřilo Josefu V
~obkyně, aby bylo uznáno ráv;~', anvo o k?mise. Navrhla proto ža~
:alobky?ě uspokojila
POhl~dá~~~a~~v~~f Jest pov!nn,a trpěti, aby
zal ovana od Josefa V. poctl'e notářsk'h
. a u zbožl, jehoz nabyla
Níž š í. s o u d y uznaly p~dle žalob~,o SpiSU ze dne 2. července 1937.
N :e j VY š š í s o u d uložil
hodnutí.
prvnímu soudu nové jednání a roz-

svol

o ů vod y:
.
Nižší soudy zjistily že pouze č'a t b -"
sem byla vlastnícřvím Josefa V kd \ z O~I p~edaneho notářským spímisním. Podle § 1 odp. ř. lze ~v ez o os atm zboží bylo zbožím kokterá se týkají dlužníkova jmění S~\?dPo~fvaÍl jen právním jednáním
věříteJí, žádá-li plnění naturál'. a,e po. e ~ 14 (1) lze odporujícím~
jednáním' uš'lo ze jmění dlužník~!' /~!~OfdIÍl .len to, co odporovatelným
s~~,,:, USpokojení zkrácen (§ 2 ~d o I~) Os oc byl odporUjící věřítel ve
mZSI soudy v plném rozsahu v hovfú :. !oho hl,edl~;k~ nemohly tedy
ku ce na veškeré zboží které
b I .zalobe, ,domahajlcl se trpění exenýbrž mohli jí vyhověti jen čásfeln ~ zal?y'~n~ podle notářského spisu
O~P?rovatelného jednání patřilo jos~f: ~nclll: ?Inoho zboží, jež v době
namm přímo od Josefa V na ' I
pres o odporovatelným j'ed, 'e'
. ' za ovanou ' Va tomto
s'
,
je~ e zrala k rozhodnutí, poněvadž nen" "",
m~ru vsak není věc
mety, převedené notářským spísem z
zJl~te~o, ktere Jednotlivé před
sdu V., a které z nich mu byly sVěr'eney ne d' ekrve~ce 1932, patřily Jojen o "mlse.

.I

d

čís.

Smlouva, kterou komitent
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řene há

hradně určitému zprostředkovaťeli ~

.

, zpro~~edkOVání prodeje výo sobě proti dobrým mravům, m' v .. z ~ve o omezení, nenl sama
uze Jim vsak odporovati, jde-Ii o vázání

komitentovo na příliš dlouhou dobu neodpovídající povaze věci. V takovém případě může soud podle okolnosti jednotlivého případu určiti
Ihůtn, která je přiměřena a po jejímž uplynuti jest smluvenou výhradnost zprostředkovatelské smlouvy pokládati za uhaslou.
(Rozh. ze dne 19.

října

1939, Rv I 690/39.)

žalobce přednesl, že ho žalovaní zmocnili dne 7. srpna 1933 k výhradnému zprostředkování prodeje svého hospodářsřví a, že se zavázali
zaplatiti mu 2% pravíse v částce 2.400 K a to tak, že 3,00 K zaplatí jako
zálohu do 26. prosince 1933 a zbytek pak per 2.100 K ihned po podpisu
trhové smlouvy, to i tehdy, když realita bude prodána žarovanými bez
zprostředkování žalobce. žalobci se .přes to, že se o to všemožně snažil,
nepodařilo zprostředkovati prodej reality. Žalovaní pak sami prodali
dne 9, března 1936 realitu manželům Josefu a Anně S., avšak zbytek 2%
provise s 3% daní z obratu v úhrnné částce 2,163 Kč žalobci nezaplatili.
žalobce proto navrhl odsouzoení žalovaných k zaplacení této částky.
P r v Ý s o u d uznal podle Ž<lloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítL
O ů vod y: Jestliže byl výhradný prodej nemovitosti svěřen žalobci
v srpnu 1933 bez jakéhokoli časového omezení a žalovaní byli povinni
kdykoli, í když prodej žalobcem nebyl zprostředkován, vyplatiti mu provisni odměnu, nemovitost pak byla prodána prostřednictvím jíného zprostředkovatele teprve v r. 1936, tedy po 2\6 letech po onom ujednáni a to
za cenu daleko· nížší, pak jest míti za to, že praví sní úmluva, vázající
žalované časově neomezeně a zaručujíci žalobci odměnu v každém pří
padě, í když nemovitost sám neprodá, odporuje dobrým mravům a jest
v důsledku toho neplatná a nicotná (§ 879, odst. 1 obč. zák., Dr. Pužman: Zprostředkování podle práva čsl., Praha 1936, str. 519, 520). Žalobce měl by, protože prodej sám nezprostředkoval, pouze nárok na odškodňovací provisi ve výši li% podle odst. V. provozovacího řádu a
poplatkové sazby koncesovaných realitních zprostředkovatelů. Proto-že
pak částka 200 K již byla žalobci zaplacena a odpovídá uvedené výši
li %, byla žaloba zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

Ů

vod y:

Smlouva, kterou někdo přenechává zprostředkovateli věc k výhradnému zprostř'edkování prodeje bez časového omezení, není za všech
okolností nícotná. Není ve'l:ícího předpisu, který by v tomto směru omezoval dísposice stran, a není též proti dobrým mravům, když se komítent zavazuje, že zprostředkování přenechá výhradně určitému zprostředkovateli. Avšak vázání komitentovo na příliš dlouho dobu, neodpovídající povaze věci, může podle okolností případu odporovati
dobrým mravům, když by zakládalo po případě na nedozírnou dobu
vázanost komitenta, která by mohla někdy býtí neodůvodněná, Komitent
by po případě byl nucen na neurčitě dlouhou dobu vyčkávati s prodejem,
j'ehož urychlení může býtí pro něho í existenční otázkou. Mohl by býti

_
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čís.
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SIB
vystaven trapné nejistotě, když by se zprostředkovateli, majícímu výhradné postavení, z jakéhoko'l'iv důvodu nepod ařilo zprostředkovati zamýšlený prodej. Proto' jest nutno přiznati soudu právo, aby podle okolností jednotlivého případu určil, která lhůta jest přiměřená. Po uplynuti
soudem za přiměřenou uznané lhůty pak neni komitent již výlučně vázán
na původniho zprostředkovatele a smluvenou výhractnost zprostřeako
vatelské smlouvy jest pokládati za uhaslou. V souzeném případě byla
nemovitost žalované strany žalobci dána dne 7. srpna 1933 k výhradnému zprostředkování prodeje bez časového obmezenL Žalobce při
pouW, že se mu nepodařilo prodej této nemovitosti zprostředkovati.
Teprve dne 9. března 1936 proda'l:i žalovaní svou nemovitost bez žalobcova zprostředkování, avšak nikoli za 120.000 K, kterážto cena byla
ve zprostředkovatelské smlouvě ze dne 7. srpna 1933 označena jako
nejnižší cena nemovitosti, za kterou byl žalobce zplnomocněn prodati,
nýbrž za cenu daleko nižšL Z toho všeho je~t patrno, že žalovaným
v daném případě nešlo o to, aby s obejitím zprostředkovatelské smlouvy
připravili žalobce o provisi, nýbrž že se odhodlali k uskutečnění prodeje
až teprve po marném více než 2).2letém vyčkávánL Lhůta 2Y2 roku,
kterou žalobci fakticky k provedení jeho akolu ,nřenechali a během které
žalobci se nepodařilo najíti vhodného kupce, jest podle názoru soudu
v daném připadě přiměřená. Žalobní nárok není tudíž po právu.

D Ů vod y:
_
.
'" ení o atrovníka, jeho jméno a bydliště
podle § 117 (1) cr.. s. jest.Zfll á doručiti s označením procesního.
a stručný obs..a h sg;;u!(" k~rJteS~ '];odle § 118 (1) c. ř. s. platí doruče~1
soudu a rozepre vy" aSI I e
v(;sí na soudní desce a že na to se PIza vykonané tím, ze se .fdl~t ~la li v řečeném usnesení (ediktu) rozesemnost dodá opatrovm ~ov~. tolu -a I'ože ač šlo vskutku o rozluku manře označena jako rozvO_.o s _.
ro ro'ednávaný spor O roz~elství, je~t na ~ěc ~I~d~i~:::ě ~eři~~;:an~ ecAld j vůbec ~ydán, jednak
I k ustanoven opatrovmk. Žaloba neluku manzelstvl ne Y .
- Iovane'mu pro
rOz §
u 118
u (1) c. ř. s. dorucena.
O poml.nutí.
nebyl za
. spor. o dle
byla -proto žalovanemu ~m P?. _ k řízení zmatečným byl-Ii žalovane
doručení je nezákonno;Í1, neclill_ v~8 a 1'0128 Sb. n. s\ O takový pří
straně zřízen opatrovillk_ (roz_h. c'
líčených úvah nebyl žafovanému
dl
pad tu však nejde, pon~vf~z. ~~íz:n vJpatrovník. Byla tudíž opom~nutí~
pro spor o rozluk~ manze.s VI d'ata možnost před soudem proJednadoručení žaloby zalovanemu o n : . . měl býti podle § 116 c. ř. s.
vati. žalovaný, jeho.ž PObYJ~ Jest ~~z~a~~tečnost podle § 477 č. 4 a 5
zastoupen opatrovmkem. e pro
c. ř. s.

k
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Byla-Ii v usnesení, jímž byl ve sporu o r o z I u k u manželství ustanoven žalované straně, jejíž pobyt není znám, opatrovník a v ediktu
(§ 117, odst. 1 c. ř. s.) označena rozepře iako r o z v od manželství od
stolu a lože, nebyl žalované straně pro lOpor o rozluku vůbec. ustanoven
opatrovnik (§ 116 c. ř. s.) a žaloba na rozluku ji nebyla doručena (§ 118,
odst. 1 c. ř. s.). Jde tu o zmatečnost podle i'i 477 č. 4 a 5 c. ř. s.

Díkem že výlohy spojené se spráUjedná-Ii vlastnik domu,: ~o~:diti přímo nájettU1ici, jde o změnu
vou domu budou d?mOvn;9~~1 Sb z a n jež vyžaduje formy písemné
ustanovení § 9 zá~. c. ~2/ ák) BÝla~1i jiŽ smlouva splněna, má nedo(§ 15, věta druha uve .. z " .
. že 'est vyloučena kondice podle
držení písemné formf Jen ten vy"z~~mlo~v zaniká závazek vlastnika
§ 1432 obč. zák;; mll~o to .spl.?en~adovat/po druhé placení hotových
domu a domovnik nem opravnen P z
výloh.

(Rozh. ze dne 19.

října

1939, Rv I 1075/39.)

žalobě o rozluku manželství vydal procesní soud toto usnesení:
»žalobkyně Růžena P., dělnice, Ž. u N. podala na žalovaného čeňka P.,
dělníka, n~posledy v P. u K., žalobu na rozvod od stolu a lože. Rok
k ústnímu jednání byl ustanoven na den 22. září 1938 o 10.3'0 hod. dopolední, v jednací síni 77, I. patro. Poněvadž není známo, kde se žalo-

K

vaný zdržuje, ustanovuje mu soud Dr. Alfréda M., advokáta v P., za
opatrovníka, který ho bude zastupovati na jeho nebezpečenství a nákllady, až se sám přihlási nebo pojmenuje soudu zmocněnce.« Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalobkyně a se žalobou opatrovníku žalovaného, bylo vyvěšeno na soudní desce procesního soudu a uveřejněno
v Úředním listě ze dne 25. června 1938. Níž š í s o u d y uznaly podle
~ob~
.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nížších soudů a uložil prvému
soudu nové jednání a rozhodn,~'rf.

(Rozh. ze dne 19. října 1939, Rv II 302/39.)

_
. I domovnické práce v novostavbě
Žalobkyně přednesla, ze obstarav~ a . . 6. oschodí K tomuto čišžalovaných, zejm~na čiště!lÍ d;,mu, k ~~y ;':~r Psmetáky: košťata, cíd~~í
té ní potřebovala zalob~y"ne ;n~~I?, s~, eby jak6Ž i na dříví a uhlí k oh;la jiné potřeby, na kterezto, CIS lCI.I~? r K ted za rok 416 K a za 3 leta
vání vody vynal?ži1a ~ýdne ;ej,:,en~_ 8žal~vanr na tyto výlohy žálobkyn~
847.20 K ~otovych .vyloh; h o~~~~á~ní odsouzení k zaplacení uvedene
d l ' loby O d vol a c í s o u d zanic neplah, navrhuje jejlC I
částky. P r v Ý oS o u d ~zna po ~ě z~'edn~la se žalovaným ústní, ~o~
mitl žalobu. O u vod ~i Z~!o:~~mnídi měli platiti žalobkyni za Č1St~~1
movnickou smlouvu, po ,~!,1Z
. ' ) ' lnastí 2'0 K ze 2 kancelarměsíčně 10 K z 1 kancelare (obchOd~l hm~s t"
2'5 K z třípokojOvých
ských místností nebo z dVOUp~k~jfVYc
yn~n~ že v těchto pop'iiatcích
bytů včetně klíčného. žal,:bkf~e y ~y~~zorjako' mýdlo, kartáče, hadry
jest zahrnuta úplata za clshcl proS re y,

-
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Čís.

17431 _
-

čís.

17432521

•
a ~od. Žalobkyně dostávala však od ná'e .• '..
nez .lak byla stanovena předpisy zems~é~om~ť Ve!~l od';1eny za čištěni,
prvy soud vyhověl žalobě ma'e za
"
avm o mesta B. Přes to
ntmi sje.dnaná odporuje § 9 zlk. ze ~~;/;O uk~~va 1~~Iobkyní se žalova_
jezto pry byl smluven paušální lat na h ' . ' ~
. O č .•82 Sb. z. a '11.;
d?vala takováto smlouva POdl/§ 15 cit otoy{ v~lohy ~, ze proto vyža_
nazorem nelze souhlasiti. Podle § 9 od zf : glse~ne formy. S tímto
vedle bytu nárok na náhradu hot~v' c~ . v. re . zakon~ má domovník
domu a na smluvenou nebo v místě
kl ylOh s~oJenych se Správou
d:Fenu za konané práce.
Je proto zkoumati, zda žalobkyně dostVj
v ';1ístě obvyklou odměnu neboť kd a a na ra u za hotové výlohy a
mozno mluviti o úchylce od § 9 .'. ;V~y tomu tak bylo, nebylo by
stanoví sazby odměn domovníků r:~. }~t: ~outromé předpisy města B.
4 K, o 2 světnicích 6 K o 3
_. ~IS ell! ta to: Za byt o 1 světnici
chodní místnosti, garáže' a ~dsve~Iclch 10
z51 dílny, skladiště, obstávala od nájemníků bytů ~ocill ú~?u K mesI;ne. ža!ob.kyně však doa to od?ájemníků bytů dvoupokojov' hV~Os~ zalovan;v.mI č.á~tky vyšší,
pokojovych 25 K měsíčně mimo kll~ P • a do.d .najemmku bytů tří
kancelářských a obchodních místno t?~ oneva z .Jsc:u v domě kromě
byty, ~?stávala žalobkyně od nájen:'n;ků ~V~?P~kojove <l: 4.třípokojoVé
a. od naJ~mníků bytů třípokojových o 20 K Y '\k voupokoJovych o 16 K ..
vIce, nez kolik činí v B obvyklá a
. '. ce. ~m tedy o 36 K měsíčně
stanovená odměna za čiÚění Tvrd' r z!,,;n~im! ~oukromýmí předpisy
8 Kč čili 32 až 35 K měsíčně 'na čis:ic; z~ o t. Ydne , ze pMřebovala týdně
se. zalovanými měla a mohla zcela uhr~do:. re ky; p~k je podle úmluvy
lIZ one dIference, o níž dostavala za čištění více než kolik .
proto nikterak zkrácen~. Podle toh Je v. B' obvyklo: Žalobkyně nebyla
J~k její. obsah zjistil prvý soud, ne~c~~~'?eIuV~te~ stranami sjednaná,
keho zakona, neboť žalobk ně dost.
j • m era od § 9 domovnic_
n~vení měla nárok, Zejmén~ i náhr~~~lah v:e, .nač P?dle řeče_~é~o ustastredky, a nebylo proto třeba aby
I o ovych • vyloh za clsllcí prosmyslu § 15 cit. zákona.
'
srn ouva uzavrena byla písemně ve

i

ab

0\0
J\

Ne j vy

Š

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

. Podle § 9 zákona Č. 82/1920 Sb z
.
.
nahradu hotových výloh spoJ'eny'ch' . a n .. ma domovmk nárok na byt
konan'e prace.
.
N····
'
IZSI soud z·isti!· se spravou
, . domu
. a
nad
o menu
za'
lobkyně dostávati určité ~ás~ky ;;;ě~~.P?dll~. sJednane. ~mlo~vy měla žana hotová vydání, tak na odměnu Icne pn~o ?d najemmků, a to jak
kyně zaujímá v dovolání stanovis~~ ~oen~neeb prac.~; !,ok.u? tedy žalobsmlouvou a, že ujednanými částkam'i '1 t!~. zJl~ten jejI souhlas se
z~ pOU~é čištěni, nevychází ze zjiš:tění ~~:. / 1 U !azena jen odměna
neho zakona má domovník nárok t
.IC sou du. ~odle § 9 dotče
am
J~n u odměny za čištění připoušti ~ 9 du~e~en~ proh ~ajiteli domu.
'.?~;, ze vlastmk domu může
ujednati s nájemníky ab odměnu
Ilájemného. O placení holových Výlg~all~~/nmt °kdo~ovníkovi podle výše
.
za on a oveho ustanovení nemá',

sjedná-li tedy vlastník domu s domovníkem, že také tyto výlohy budou
mu hraditi nájemníci, jde o změnu ustanovení § 9, jež podle § 15, věty
druhé, vyžadoval!a formy písemné. Nedodržení formy písemné bude míti
zřejmě jen ten význam, že byla-li smlouva splněna, jest vyloučena kondikce podle § 1432 o. z. o. Mimo to má splnění smlouvy ještě význam
ten, že zaniká tím závazek žalovaného, ať již plnění předsevzal sám či
nájemnici, a že žalobkyně není oprávněna požadovati po druhé placení
hotových výloh. Tu pak odvolací soud zjistil, že žalobkyně obstarávala
po celou dobu čištění v domě a opatřovala potřeby k čištění, že :ně:I'a
tedy hotová vydání a dále, že nájemníci jí platili po celou dobu částky
ujednané v ústní smlouvě. Odvolací soud zjisti!, případně správně dospěl dále k závěru, že částkami placenými žalobkyni bylo uhrazeno jak
klíčné, tak odměna, pokud by příslušela žalobkyni za čištění ,podle soukromoprávních předpisů města B. ze dne 3,1. března 1931 a že zůstalo
na hotová její vydání měsíčně 36. K, tedy nejméně tolik, kolik žalobkyně
sama požaduje na tato hotová vydání, která neuvádí konkrétně podle
jednotlivých účtu, nýbrž průměrnou částku 8 K týdně. Podle toho byla
'Ůlstní smlouva o hrazení hotových výloh skutečně oboustranně splněna;
ke splnění smlouvy nevyžaduje se však žádná zvláštní forma (srov. rozh.
Č. 14493 Sb. n. s.).
čis.

17432.

Ditě může se po nabyti svéprávnosti vzdáti pohledávky na výživné
a upustiti od pokračováni v exekučnim řízenl zahájeném matkou dítěte,
k jejiž rukám mělo býti výživné placeno.

(Rozh. ze dne 20.

října

1939, R I 547/39.)

Povinný navrhl souhlasně s vymáhajícím věřitelem, aby byla podle
§ 39 Č. 6 'ex. ř. částečně zrušena exekuce vedená vymáhajícím věřitelem
k vydobytí dlužných dávek na výživném, ježto vymt.hající věřitElI' (jeho
syn), jenž se stal zatím zletilým, souhlasil se zrušením exekuce. P r v Ý
s o u d zamítl návrh. D ů vod y: Jde O' dlužné výživné za dobu od
1. prosince 1934 do 29. února 1936, které měl dlužník platiti tehdy nezl.
Václavu N. k rukám jeho matky Františky N. Tato se zrušením exekuce
nesouhlasí, ježto vymáhaný nárok nehyl jí dosud zaplacen a sama musela ze svých prostředků přispívati na výživu a výchovu vymáhajícího
věřitele. Tento nebyl pak oprávněn Ilávrh na zrušení exekuce jako vymáhající strana spolupodepsati. Rek u r sní s o u d vyhověli návrhu.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu matky vymáhajícího věřitele.
D ů vod y:
Jde o zrušení po případě omezení exekuce podle § 39, č. 6 ex. ř.
Předpokladem tohoto zrušení nebo omezení jest jen, zda vymáhající vě
řitel samozřejmě ovšem věřitel, který s vymáhanou pohledávkou jest

-
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oprávněn nakládati - vzal zpět žádost exekuční, nebo se vzdal výkonu
neb? upustil. od pokračování v řízení exekučním .. Okolnost, zda vymáh~!,a I:0hledavka byla zaplacena nebo Jmak zamkla, jest v uvedeném
pnpad~ nerozhodna. Podle usnesení, nyní zrušovanou exekuci povoluJ1C1ho, 1,podle exekučního títulu jest, vymáhající stranou nezletilý Václav
N., kte~y byl tehdy zas!oup~n kohsnllTI opatrovníkem, a jde O al'imentační
pohledavku prolI manzelskemu otci. Jak podle uvedených usnesení tak
1 podle obecn,ého p~áva soukroméh? jest. OSO~Ol1 z alímentační p;hleda~ky opra~~cnou sam, ahmentovany, ktery ovsem po dobu svoji nesvép~avnosh, yz proto, že jest nesvéprávný, nemůže se sám této pohledavk~ vzdatl.
souz~ném,případě Václav,!", jako vymáhající strana po9 al ,navrh na castečne zrusem pokud se tyce omezení exekuce, který dosel ~ so.~du 26. ,dubna 1,939., V této době byl, jak vyplývá z exekučních
S~lSU, JIZ zlet:ly, a zamestnan Jako konstruktér. Zůstala-Ii nezaplacená
č",st ahmentacm pohledávky z minulosti třeba z doby nezletilosti
Va,cla~a N, :-- byl on oprávněn s ní nakládati, poněvadž překážka nesvepravnost1, pro kterou by s ní sám nesměl nakládati, odpadla. V dů
sledku toh? byl.i oprávněn, učin}!i sám návrh podle § 39, Č. 6 ex. ř.
Tomu nebram am okolnost, ze stezovatelka podle svého tvrzení v době
kdy výžívné ~a nezl. Václava N., které podle exekučního titulu mělo býti
placeno, k Jejlm rukam, nebylo zapraveno, byla nucena vyživovati ho
z, vl~,stm,~h ~rostedků. ,vyhověním návrhu neni nijak dotčena otázka, zda
Jl pnslUS1 narok na nahradu vynaloženého nákladu.

y

čís.

17433.

Oso~ní ,služeb.nost bytu nezan~l~ lim, že oprávněný z ní nabyl spoluvlastulckeho prava k domu, v nemz ona služebnost byla pro něho zří
zena.
(Rozh. ze dne 20. října 1939, Rv I 974/39.)
Žalobkyně, jež nabyla vlastnického práva k idcálni polovině domu
po tc, c~ byla pro m.v on?m don:ě zřízena ~luž~bn5"st byt~, domáhá se
n~ druhe, spol,uvlastn!C1 nahrady skody tvrd1e, ze zalovana jednostranny?, nakladan!,? ~e s?oj~~njt;J domem porušuje svémocně její vlastnické
p;avo, z~emo,zn.LlJe Jl, UZ1vam ne?o p;onalmutí polovice domu jí patří
CI!'O a pusobl Jl tak skodu zeJmena tJm, ze provozuje ve většině dOlllU
v~~osnx, <:kh?d a živnost., Niž š í s o ~ d Y uz!,aly P?dle žaloby do
vyse zjlstene skody, p r v y s o u d z techto d u vod u: Strany jsou
spoluvlastnic,e;ni domu každá ideální polovicí a náleží jim proto každé
polovIce vytezku domu, t. j. 2.480 K. Z toho bylo by odpočítati hodnotu bytu žalobkyní užívaného, která činí 1.800 K, a polovici výnosu zahrady 80 K, takže by zbylo pro žalobkyni 1.200 K. Poněvadž však žalobkyně užívá bytu ve ,společném domě právem své služebnosti a tato
služebnost zatěžuje také.J)o~ovicí p~třící žalované, jde polovice nájemní
h~dn,oty t?h~to ,b:ytu k tJZ1 zalova!,e a Jest proto od společného výnosu
2.480 K OdČl tatI jako hodnotu bytu žalobkyní obývaného jen 600 K a

za polovinu výnosu zahrádky: 80 K, takže ~ůst,ává 1:800 K; O tuto, částku
'est žalobkyně, která na sV~J sI:0luvlastn!cky pO;hl od zalo:,~ne ne90:
~tává žádného výtěžku, roč ne po~koze~a, ,zalovana,Je tuto ~asku ro~ne
obohacena a je proto žalob kyne opravnena domahatJ se nahrady teto

°

částky.

N e j vy
uvedl v

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání a v otázce, o niž jde,
.
důvodech:

Dovolání vytýká, že odvolací soud ne'posou~i1 v.ěc RO, právl;í stránce
správně maje za to, že služebnost bytu vaznou Cl kmhovne pro zalobkym
na domě čp. 176 v Č. trvá dál,e, třebaže ,se~~lobkyn~ stal~ spO'~uvlast
nící tohoto domu. Avšak tato vytka, - oplfaJlcl se o nazor, ze sluzebnost
bytu zanikla co do ideální polovice domu patřící nyni žalobkym konsolidací a že důsledkem toho nemůže žalobkyně uplatňDvati své nároky
, ve přlčině služebnosti bytu ani ohledně druhé ide~lní pol?vice domu Jí
nepatřící, takže prý sluzebnost bytu vazne n~ celem, dome mdeblte, není odůvodněna. Služebnost bytu, o kterou J;Je, byl,a by, po?le §§ ;>24,
526 a 1445 obč, zák., - nehledíc k ustal10vem § 1446 obc. zak;, - Jak,?
služebnost osobní zanikla konsolidací (konfusí), kdyby byla zalobkyne
jako oprávněná nabyla plného :,lastJ:ict~í slu~ebné vě;:i, t. j. domu,
o který ve sporu jde; nezamkla vsak tJm,. ze se zal ob kyne ,s!al~ pouhou
spoluvlastnicí tohoto domu. To .pl~ne nejen z dosl~~u zmmen):ch ustanovení, která uživají slov: »SpOJ1-1! se«, pokud se tyee »kd:ykohv splyne
, .. v jedné osobě«, nýbrž i z podstaty služebnostJ sam,: .. Stala-Ir se
žalobkyně jako oprávně~á ze sl~~eb~osti bytu v ,o,nom ~ome Jeho spolu~
vlastnicí vvkonává v nem - uZ1vajlc bytu - castečne sp?luv~astnlcke
právo n~své vlastní ideální polovici, částečně právo na věCI Clzl, t. J. n~
ideální polovině domu patřící žalované. Hledí,c k tomu,. že nel,ze vY111e~lh
hranici mezi ideálními podHy spoluvlastlllckyml, neda se ovs~m,zpshh,
pokud žalobkyně vykonává právo vlastnické ~ pra:,? k ;lZl vecl., N~
druhé straně je zmíněná sl,už~b~ost Jako tako:,~, ne~:lrtelna potud" ze JI
nemůže býti nabyto na idealn~ ča,sh domu; amz ]1 m~ze ,b~tJ ohledne Ideální části pozbyto. OkolnD~t, ze z~~obky::e Jako ,o~rav~ena na!'yla spoluvlastnictví domu nedotýka se tUd1Z dals1ho trvam sluzebnosh bytu, ~ ,to
tím spíše že sluŽebnost je pro ni knihovně vložena a dosud pro m vaz!:e
na celém' domě (§ 1446 odbč. zák.). Nižší soudy tudíž nepochy~rly pn~
hHžejíce při výpočtu částky vymáhané žalobou i k uvedené sluzebnosh
bytu.
čís. 17434.

poručenský sOlld jest oprávněn vě~ně roz~o~ovati o návrhu advokáta, aby mll byla podle § 16 (4) adv. r. poukazana odmena za vy~lo:
ženou práci a ztrátu času z peněz, jež zis~a! nezletilec ve Sp?ru, v n!mz
ho jako zástupce chudýcb zastupoval a lez byly pro nezletilce slozeny
podlehnuvší stranou do sirotčí pokladny.
v

(Rozh. ze dne 24. října 1939, R II 221/39.)
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P r v Ý (poručenský) s o u d nevyhověl návrhu advokáta dr. Fran_
tíška č.,aby .mu byla podle § 16 (4) adv. ř. poukázána na úhradu eho
odměny za vynaloženou práci a čas určitá částka z peněz o'C'L~'''Y'CI1
,pro nez!. Emi'l'íí Š. do hromadné sirotčí pokladny a jichž nez!. Emilie
získala ve sporu o náhradu škody, v němž ji dr. František Č. zastupoval
jako ustanovený zástupce chudých. Své rozhodnuti opřel prvý soud o to
že není tu jednak souhlasu poručníka dítěte k poukazu peněz, jednak
o to, že nabytá částka neni tak velká, aby odůvodnila odnětí práva
chudých nezletílé. Rek u r s n i s o u d uložil prvému soudu, aby po .
doplnění řízení znovu rozhodl vycházeje z názoru, že předpis § 16 (4)
adv. řádu je předpisem samostatným a že podle něho nesejde na tom,
zda jest u chudé strany odůvodněno odněti práva chudých či nikoliv.
Ne j vy Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dů vod y:
Nesejde na tom, zda vůbec a do jaké míry může advokát pal mámí
pohledávku vymáhati na straně, kterou zastupoval, také v případě § 16
odst. 4 adv. ř. jen sporem, když strana odpírá ji zaplatiti. Odpůrce ne2l1'etílé stěžovatelky, odvolávaje se na řečený zákonný předpis, žádal totiž
podáním ze dne 7. února 1939 u poručenského soudu, aby mu byla účto
vaná palmámí pohledávka poukázána ze sirotči pokladny z peněz, jichž
stěžovatelka nabyla ve sporu, v němž ji zastupoval jako zástupce chudých a jež pro ni budou uloženy do sirotči pokladny. O tomto návrhu
mohl a směl poručenský soud rozhodnouti v řízení nesporném, aniž vybočil z mezí své zákonné .působnosti. Není tu proto zamtečnosti podle
§ 41 lit. d)nesp. říz. Prvnim předpokladem pro to, aby takovému návrhu
bylo vyhověno v nesporném řízení, byl však souhlas zákonného zástupce
nezletilé. V souzeném případě však tu souhlI:asu poručníkova nebylo,
proto první soud právem nevyhověl návrhu stěžovatelčina odpůrce na
poukaz peněz stěžovatelčiných ze sirotčí pokladny, když poručník stě
žovatelčin sohlas výslovně odepře!. Souhlas takový jako právní jednání
nemůže nahraditi usnesení poručenského soudu a ani usnesení soudu rekursniho. Bylo proto obnoviti usnesení prvého soudu, protože dodateč
ného šetření rekursním soudem nařízeného nebylo potřebí a nesejde
zatim ani na tom, zda je správný názor rekursního soudu, pokud jde
o výklad § 16 (4) adv. řádu, případně v souvislosti s novějším ustanovením c. ř. s. o právu chudých.
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Byly-li děti podle dohody uzavřené mezi rozvedenými manžely (§ 142
obč. zák.) ponechány se schválenlm opatrovnicl\;ého soudu ve výživě a
výchově matčině a zavázal-li se manželský otec k placení výživného pro
ně v penězích, nemění se
jeho závazku platiti výživné v pen ě z í ch
nic později vydaným usnesením opatrovnického soudu, které ukládá
matce vydání děti do výživy a výchovy otci, ledaže by se děti ocitly
opět v jeho výživě a výchově.

na

.

nim vznikl otci jen proti matce děti nár~k na j~~~

uv~ena~u;~e:éhO usnesení však ještě není skutečnosb Z~U.rCl
vydám, VYta 'Ici exekuci vymáhaný nárok děti na výživné v penezlch
nebO zas VU]
(§ 35 ex. ř.).
245 1 /38)
(Rozh. ze dne 26. října 1939, Rv I
c

•

....
dne 11 dubna 1931 uzavřeným mezi žalobcem
. Notarsk~::;:t~s:i::U S. a ~chváleným opatrovnický~ soudem, dne
vázal se žalobce platiti žalovaným svym nez!. det~m
a jehO man ,
1. června 1936 za, 'č ' p'redem na vy'ž'vě k rukám jejich matKy Amty
ne
' v o
'
Ž I b
'ednes'l
k az'dému b d meSIopatrování
a zaopatření mateme. a o ~e pr
,
~., d:kp~~kl:d~~o~oto notářského spisu vedou žalovaní. Pkrol1 .I!:ť::u. e~:
ze n
b ' d' r h výživného jakož i exeku.cI
za]!s em
kud k vy?,O y!1 za rze e řf'na 1937 d~ 30. září 1938 zabavením dvou
sičnIho ~yzI~r:e~o
.~g ;1~tŮJ Nárok z tohoto notářského spisu však podle
uze
. třetm le, Ol sb
m 'kl tím . že usnesením opatrovnického soudu ze d~e
tvrzem ~a o ~~3z5a~yli ob~ žalovaní odňati z výchovy své matky, a sve17. prosIl1ce
" b . D 'h' se proto žalobce výroku, ze exeřeny k další. výchre ~alo ~~lov~~;ma k vydobytí (zajištění) výživného
tná Niž š í s o u d y uznaly podle
kuce vedena pro I nen;u
jest podle § 35 ex. r. nepnpus .
žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.

400 K

vo

D il vod y:
vo •
•
k
d by usnesení opatrovnického soudu
Nejprve jest řesltI otaz. u, z a b 10 bezvadné po stránce. formální

(§ ~;~els~. ~f{.):~~;l~ ~t~telč:;!t~ffu~uJ~c~an~~gl z(t~~~~í /)~r~~I~~~~i

vaných z notarskeho SpISU ze ~e .
í o žalobcově návrhu na jich
nezletilci byli sice i!.ko účastnICI v r17;e~ usnesení ze dne 17. prosince
odnětí z výžIvy matcmy zastoupel1l!. ~vsaároku na výživné v penězích,
1935 neobsahuje rozhodnu 1 o J~JIC n. . moci žalobci do další výnýbrž ukládá toliko matce, ",aby J7 P? prav~lkUsil o výkon tohoto usneAnně S bylo uloženo
chovy předala«. žalobce amz tvrdIl,. ze, se p t
.
.
pouhé skutečnostI ze ma ce
.
vo

~~dán~~~~~J~žfvnutí v'y~i~ovac} ,'po~innosti ,V?~ ~~~~ntš~k i~a~ad~~f.

a .zánik povinnosti plal1th Jl:;' 6v:l;~v:~';7~~n;.z~~ ~., v nichž šlo o ~ložení
Zasadu vyslovenou v roz . c. . vo'
•
a souzenou věc která ma zcela
vyživovací povinnos l1 , nelze r~ZSlfOV%l! ~ 7 prosince 1935 vznikl žalobci
jiný skutkový zákla~;l. usne~e~u~ ze, ~e nárok na odevzdání dětí, jinak
.
o stal nezměněn až do té
toliko vůči matce zalovanyc o n~~.
však jeho vyživov~cí záva.zek .~ťČI vz~~~~a;~v~u a výchově. Nutno míti
doby, ~?y by ~e z~lo~~ne 0<;1. Y ~1 142 obč. zák) a musí proto býtí
předevslm na zreteh zaJem del! (§§ h' d
dl'čů případně vydány ne,
b
vo
že by byly pro nes o y ro
Š
,celeno ne ezpecI,
.
d 17 rosince 1935 nebyla aní zru ena,
bezpečí nouze. Us~esen!l1; ze .ne ť P lobcova stanovená v penězích.
ani zastavena vyzlvovacl povmnos za
,
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S tohoto právního lllediska není třeba se zaby'vati vyt 'k
' u~neseni ze d~e 17. prosince
Y anou
nos t'I a o t'az koupra~o~I
atnosll
1935,LU~::''.:'~:
I kdyby ~ylo formalne v pravm mocI, nemuže založiti žalob"' ' k
Jehoz se zalobce domáhá.
II naro ,
čs.
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Zamlčení již zřízené zástavy (§ 107 odst 2 knih zák) n '
,
'ť
I tn t , .
"
"'"
ema v zape 1 nep? os zaplSU zastavnlho práva; knihovní vlastník není oprávn'

z toho duvodu se domáhati výmazu zástavního práva.

en

(Rozh. ze dne 26. října 1039, Rv I 756/39,)
,žalobce přednesl, že žalovaná prodala trhovou smlouvou ze dne
7. cerv,na 1936 I?ru Karlu Z. % velkostatku, zapsaného ve vložce č. 651
zemskych de~k ceskych spolu se % nemovitostí rustikálních, zapsaných
ve vlozkach c. 12, 38 ~ 125 pozemkové knihy pro kat. území J
. dnou po'l'ov~nou nemovitostí ,rustí~ální~r, zapsaných ve vložkic~ ~.Je70
poze,:,kov~ kmhJ:: pro kat. uzeml ]., C·. 81 a 142 pozemkové knih
ro
kat. uzeml V. a c. 72 pozemkové knihy pro kat území C
IkY P
kupni cenu I 800 000 .. č ' k "
. ' . za ce ovou
" : .. ,pn emz upUjlcí převzal na srážku z této trhové
ceny hypoteka,ml zavazk~ na,2,OO.000 K a 500.000 K, dalších 200.000 K
zaplalll hotove a pro zbyvaJlcl nedoplatek kupní ceny 9'00.000 K
n
k za stavem koupených nemovitostí. Žalobce se domáhá ml'm " , SV~,I
tění'
't
'
,
"
"
'
O ]lne ZJ1S, z: zas avm pravo znzene a vaznoucí na uvedených r rk 'I ' h
nemovlt:,stec~ pro tu~o udánl!vou~ohledávku žalované jest ~~ 'ptv~~U
neplatne a" z~ .lest ~alov~na povmna svoliti k jeho výmazu. Tvrdí
k opodstatneill zalobnlho naraku že při vkladu tohoto zástav 'h
'
v oněch ':Iožkách nebvlo ža'IDvadou v žádosti uvedeno a SOUdili oprava
,
"d
' "
em vyznaceno, ze J e o spoleenou hypoteku se zástavním právem zr'l'zen' d"
...
I"
651'
,
ym nve
pz ve vazce c. . c~skych desk zemských. P r v Ý s o u d uznal podle
zaloby., O d vol a ~ 1 s o,~d zamítl žalobu, D ů vod y: Podle § 107
kmh. zak. Jest povmen ventel, Jenž žádá o rozšíření zástavnl'ho
'
,
'h'"
. h
'
prava
v~znouc." o yz pro Je o pohledavku, oznámiti zástavu pro tuto pohledavku JIZ znzen:,u, ..~bY"byl po~namenán společný závazek. škodu povstalou zamlče mm J1Z znzene zastavy ponese věřitel Nebyl~I" s. I č '
,
k
. k 'h k I'
o
· · 1 po e ny
za,::~ze . z J~ e o o IV, duvodu poznamenán, může hypotekární dlužník
pozadah za Jeho poznamku. Náklady tím způsobené nahrad' '<'t I
ťh . r h
t
'"
'"
".
I ven e , poSk'l udJe- 1 bO v, om neJ,akte z~hv1l1el11; Shleda-h kmhovní soud, povoluje
v, a ane? zaznam zas avm o prava pro pohledávku, že je zapsáno
zastavn! pravo pro tuto pohledávku v J'eho knihách anebo v k 'h' h ..
'h k'h
'h
111 ac JIne, o .111 O,VI11 o soud~, má k !omu přihlížeti z úřední povinosti a po't'
kladall vlozku, ve ktere Jest pravo zapsáno za hlavní vložku
t
k'h
'
d
...,.'
. a zpravIl
o Om 111 ovnl sou y, v JeJlchz kl11hách jest již poh>ledávka zapsána
~ té okolnosti, že žalovaná porušila povinnost v odst. 1 cit. paragrahi
Jl, uloženou, ž~ to~ž při rozšíře~í zástavního práva - pro její pohleda~ku ve ~I~zc~ c" ,651 zemskych desk českých již zřízeného _ na
vlozky rusllkall11 nezadala o poznamenání společného závazku s vložkou

č. 651 zemských desk českých, nemůže však žalujicí jako hypotekární
dlužník se domáhati toho, aby bylo zjištěno, že zástavní právo na rustikálních nemovitostech zřízené jest neplatné, že bylo zřízeno pro zdánlivou pohledávku a, Že žalovaná strana jest povinna svolíti k jeho výmazu. Předpis § 107 knih. zák .ani jiný zákon pro porušení zmíněné
povinností hypotekárního věřitele nestanoví neplatnost takového vkladu
zástavního práva. Aby zástavní právo vzniklo platně, jest třeba,
aby tu byla pohledávka, která podle ustanovení právních může býti zajištěna právem zástavním (arg. §§ 447 a 449 obl'. zák.), aby tu byl
způsobilý předmět práva zástavního (§ 448) a, aby se vyskytly takové
skutečnosti, které podle zákonných ustanovení vedou ke vzniku zástavního práva. Pokud jde o prvou podmínku, tu se žalobce ani nepokusil
tvrditi, že by poMedávka nedoplatku trhové ceny 900,000 K, pro kterou
bylo zástavní právo podle trhové smlouvy vloženo, neexistovala nebo,
že by nemohla býti zajištěna zástavním právem. Žalobce netvrdí, že by
nemovitosti, o něž jde, nemohly býti způsobilým předmětem zástavního
práva. Nepopírá též, ze došlo mezi žalovanou jako dřívější vlastnicí nemovitostí a Drem Karlem Z. jako nabyvatelem oněch nemovitostí k jednání, nesouCÍmu se ke zřízení zástavního práva, k němuž přistoupil
i zápis zástavního práva v pozemkových knihách, a to jeho vklad (§ 451
obč. zák. a §§ 4, 40 knih, zák.) , Okolnost, že podle obsahu jednání
obsaženého v trhové smlouvě a podle ustanovení §§ 106 a nás!l'. knih..
zák. měla býti zřízena společná hypotéka, avšak vinou žalované jako
věřitelky nebyi'a vyznačena v pozemkových knihách, pokud jde o vložku
Č. 651 českých desk zemských na jedné a vložku rustikální na druhé
straně, nestačí k tomu, aby mohlo býti zástavní právo v rustikálních
vložkách zřízené považováno od původu za neplatné a, aby žalovaná
byla proto povinna svoliti k jeho vý",azu. K tomu jest dodati, že prvý
soud neprávem se odvolává k odůvodnění svého názoru na rozhodnutí
nejvyššího soudu č. 9477 Sb. n. s. V něm bylo již vyloženo, že pro touž
poMedávku nelze nabýti několika zástavních práv na této věci. Avšak
nemovitosti, zapsané ve vločce Č. 65·1 českých desk zemských a nemovitosti, zapsané ve vložkách č. 12, 38, 70 a 125 pozemkové knihy pro
kat. území J., Č. 81 a 142 pozemkové knihy pro kat. území V. a č. 72
pozemkové knihy pro kat. území c., i když snad tvoří celek společně
obhospodařovaný, nelze považovati za jednu a touž věc. S hlediska
právního pokládá se podle ustanovení § 3 knih. zák. každé knihovní
těleso za celek. Práva k takovému knihovnímu tělesu lze nabýti jen zápisem v příslušné vložce knihy (§ 4 knih, zák.). Proto vklad práva zástavního pro nedoplatek trhové ceny jednak ve vložce Č. 651 zemských
desk, jednak ve vložkách rustikálních nelze považovati za vldad ně
kolika zástavních práv v téže vložce. Skutečnost, že nebylo při zatížení knihovnich těles zapsaných, a to ve vložce Č. 651 desk zemských
na jedné straně a ve vložkách rustikálních na straně druhé vyznačeno
simultánní právo zástavní, nemůže býti považŮ'vána za zřízení několika
zásJavních práv na téže věci, nýbrž ien za zřízení téhož zástavního
práva na několika věcech bez vyznačení, že zástavní právo slouží k za'
jištění téže pohledávky. Z těchto příčin je žaloba, pokud se domáhá
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zjištění

neplatností zástavního práva v rustikálních vložkách a jeho
výmazu, podle zákona neodůvodněna.
Ne i v y.š š í s o u d nevyhovel: dovolání.

o ů vod y:
V souzeném případě jde o společnou hypotéku ve smyslu § 15 knih.
zák., jejíž knihovní zápis nebyl náležitě proveden podle předpisů §§ 106
a násl. knih. zák. Žalovaná, žádajíc o vklad zástavního práva pro
900.000 K na rustikálních pozemcích, byla podle § 10'7, odst. 1 knih. zák.
povinna oznámiti soudu, že pro tuto pohledávku jest již zřízeno zástavní
právo ve vložce Č. 651 českých desk zemských. Toto zamlčení zřízené
již zástavy má sice v zápětí, že žalovaná jest povinna nésti škodu tím
snad povstalou (§ 107, odst. 2 knih. zák.), avšak nemá za následek neplatnost zápisu zástavního práva na rustikiilních pozemcích.

.'
. . ' dk že byl ochoten věci, o něž jde, vydati,
i1estacI k bezp~7nel1lu ~~~ou u, říčinu, na příkla:d jeho mínění, že nes,m~
ImL zcedla .1 ,. d ~hO vy'konu I stč-lovatetka sama z chovam
J'ežto mohlo
·d
ove em ure m
.
-".
ť
zasahova t I o pr..
• j
! K dal,'ím nal'evo že nenamlÍa mC pro I
dOVOZUJe
len
ze
ose
.
'
.
6
?
'
! aK.
'h'I'.'
·sak nekrYJ'e s předpisem §2 _ ex.!.,
Joselavel1l
'. +akove pro asem se v ·
'..
d t' (
I
, '.
za
'd.··t I ·C·I prohlásiti že l'e ochoten ve CI vy a I sroV.
10dle něhoz mUSl 121 e ve
,

b. u. n. ř. č. 5277).
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• dnostni uspokojení převodního
K přetržení promlč.eni nároku .~a 8r~a které poplatek vázne, stačí,
poplatku nucenou .?,az!'ou n~ovl os.~ záleží na řádném pokračování
bylo-Ii ~aže~)fií vednzenkllár:~l.~t~~še~m~e úřad poplatek vymáhající výv tomto nzem, pr po
,v'.'
slovně neupustil od dražebmho rtzem.
(Rozh. ze dne 27, října 1939, Rl 453/39,)
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K zabavení věcí povinného jsoucich v moci třetí osoby nestačí projev
osoby k výkonněmu orgánu, že nenamítá nic proti zabavení věci.

třetí

(Rozh. ze dne 26.

října

1939, R II 229/39.)

P r v Ý s o u d nevyhověl žádosti Josefa K., u něhož byly zabaveny
věci'náležející povinnému, aby byl tento exekuční výkon zrušen. R e k u r sní s o u d návrhu vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhající vě
řitelky.

o ů vod y:
§ 262 ex. ř. nutno přihlížeti k tomu, že jest
chrániti pouhou držbu třetí osoby proti výkonu exekuce, dokud držitel se této ochrany nevzdá a není ochoten věci
vydati, a že o tom, zda takový projev tu jest a zda věci jsoucí v držení
třetí osoby mají tudíž býti zabaveny, rozhoduje výkonný orgán na místě
samém bez pomóci exekučního soudu. Proto musí býti dána zvláštní
záruka, že zabavením takových věcí nejsou porušeny chráněné zájmy
držitele, a nutno trvati na tom, že výkonný orgán může přikročiti k zabavení věcí jsoucích v moci třetí osoby jen tehdy, když projev, že jest
ochoten je vydati, jest tak jasný, že výkonný orgán mŮže v něm se vší
určitostí spatřovati takový projev. V souzené věci jest toliko zjištěno,
že se Josef K. na sdělení, že v jeho místnostech má býti provedeno
zabaveni. svršků náležejících prý dlužníku Pavlu M., výslovně ohradil
jen proti tomu, aby byly zabaveny určité svršky, proti zabavení jiných
svršků, O něž nyní jde, však níc nenamítal, naopak byl výkonnému
orgánu ještě nápomocen při jejich zabaveni. Leč toto chování Josefa K.
Při výkladu ustanovení
zřejmým úmyslem zákona

P r v y' s o u -cl nepřikázal při rozvrhu nejvyššího podádní .při~lápšř~t
k
•
dním pořadí rek u r s n I s o u
leJ
převodní po,plate ,v pr~vo O ů ~ od:' Převodní poplatek byl vyměře.n
nostmm poradl pnkazal
4'
Y 10 30 pro převod dražené nemo<vIplatebním r09zka~.~ml ~~1 ~~l ~:~~:~en~ch nemovitostech zajištěn. Dn~
tosÍl, dne 1 . zan
' b . 'h
du v K povolena nucena
19. srpna 1934 byla na, navrh , ellll
~r~atek a 'dne 7. ledna 1936
Pnucenou dražbou pro onen
dražba těchto nemovltosÍl pro, p,levodn
ek
·
ávrh
na
pokracoval1l
v
ex
• 50·
1JyI pocl an n, .'
I zák ze dne 9. ~ú",ora 1850, c.
r. z;
poplatek a dals!. Podle § 72 .p~p.. kt " . est ředmětem převodu, a ma
vázne převodní P?platek ~f ;,ec~ erazJiklý~i z titulů soukromoprávpřednost přede vs.eml po. e V an;; :větna 1850 čís. 181, zachovaného
ních. Podle § 14 vynosu mm. ~n. z 'ekuční"1U řádu trvá výsadní právo
ak
v platno,stí Č'i'ánkc:;, III. uvoz ď . ~d ex oplat~k měl b~ti podle pl~tebn~ho
zastavnl 3 roky, Clta]lc ode, ne,
Y p ale nromlčení tohoto vysacllllho
rozkazu od osoby po~!~ne ~apra~en, rosÍředků k dobytí výsadní popráva se přetrhuJe pouzIÍlm ~akonnY~!~J'kem jest nejen knihovní zajišhledávky. Takovým zákonfYr;' pr~~~ dražby jakož i návrh na pokračo
Jční, nýbrž I navrh na povy e~~ nuc
pak nerozhodným a bezvýznamjest
vání v exekUCI ollucenou (raz, OU" h bude věcně vyřízen, zejména zda
ným, jakým zpusobem tak?vy ~~vr.
roto že exekutoví byl povolen
bude zamítnut, lako v danem pnpade, p eb~ť "inak by takový zákonný
podle zvláštních norem odklad ex~k~~ed~bU vť,bec vyloučil uplatňování
předpis připuš~ěním ?d;}ad~i~~m en~ dodržení určíté 'lhůty. ježto dranároku v urČltem por~ \ za •
příklep se konal dne 20. října 1938 a
žební rok, při kterem y Ull eíen
vá'ní v exekuci byl podán dne 7.
ježto podle zjištěl;i .návr~ na l~~~~~ pretržení promlčení lhůty neuplyledna 1936, lest zrelmo, ze.?
nula až do příklepu doba tn let.
·
, 'í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Dúvody:
. Podle judikátu 153 (GI. U. N. F. 180?)' je
. h ' ,., ..
.
..
dlkatura tohoto nej'vyššího s d
.
- "k oz .,asddy s' OS\·ojda i ;ubrv
" o u II JSou za onn-(,'mi p "Ik
J
Y 1 prevodniho poplatku, kterými se
d'"
,,~
. ros,rec y k vydoz 3. května 1850 Č. 181 ř z
'I III po de. nanzenl minIsterstva financí
, d
. . a c.
uv zak k ex ř p
I' j ,
na pre , nost~í uspokoJ"enÍ přerušuje n~cené' ,,, ~', . . :om ce? nar?ku
vnucena
sprava v níž byl'J r'a"ln'" 'k':'; , nZCnl pIava zastaVTIi:lO
'.
)
, '.... '- po laLQVanO čl PLIC
• i
Vb
'
VItostI, na které poplatek v1z11e P k d 'd
,<.,
cna (raz a ne1l10judikát o »řádném pokračo~'ál1í~< a~i Ll a J I e ? nucer:?U dražbu, zmíněný
promlčen!,. aby dražební řízení na ná~~'~ ~~1 a sta~l, proto k t?řer.~š:nÍ
bylo zahajeno předpokládaj' íc
'
,
,adu. )'o;:lJatek vymahajlclho
'h
,J
ovsem, ze tento l1íad pozd
dl'
ni o flzenl vyslovně neupustil Na j t
I I"
, ejl o (razebvY';1áhající poplatek dne 7. led~a 1~36° ~o~ ~l v, sou:e~e~: p~íp,:dě úi'ad
lemm příklepu _ návrh 0'1
I '
,.e, y \ e lhute tnlete precl uděd "1
c
po (racovaTI1 v exekučn f
,,,
,
raz )OU nemovHostí, zapsaných ve Vl č 2'25 'I{ kt d~l nzenl nucenou
z 9. ledna 1935 odloženo na d b " ;
v : ' ere byl'o usnesením
nař. Č. 258/1934 Sb
N~ u po 31. ProSInCI 1935 podle čl. I vlád
'.
.
. z. a n. avrh tento byl
zamítnut s odůvodněním že podl § 26 'I' 1 uS,nesemm z 9. ledna 1936
odkládá se prodej nem~vitosti ~dl ' v, au. na,., č. 25()/ 1935 Sb. z, a n.
vlád. nař. č. 258/1934 S.b ,"
ozeny ve smyslu zák. č. 33/1934 a
,
. z. a n na dobu po 30 '" 1936 ()
ze se berní úřall proti zamítnutí I'~h n 3v
'h
. zan
. kolnost
ním řízení nebránil j'€ nerozhodno' u ~ h 1 jr u kna pokrač. ování v exekuč"tk
'
H
el em tom'! Co b l ' "
ca 'u uvedeno. Dlužno proto řisv'd "I' k
."
y o jlZ na zaklepli promlčeci lhMa v ž"dné~ p/ Cdl} re ursnl ll1U SOUdll, že do pří"
Ipa e neup lynula.
v

'U

"

,

ustanovení § 51 zák. čÍs. 81/1935 Sb. z. a 11., podle nčhož není Vjl\oučena širší odpovědnost podle obecného zákona občanského proti ustanovením zákona automobilového. Uplatnil-li žalobce v žalobě nárok na
solidární zaplaceni své pohledávky ze vzniklé mu škody následkem
škodné události, jest jeho nárok posuzovati podle § 1302 ob. zák. obč.,
podle něhož všechny osoby škodu jednáním (opomenutím) zavinivší ručí
poškozenému solidárně, když jejich podíly na zPÍlsobené škodě, jak tomu
je i v posuzovaném případě, nelze bezpečně určiti. Toto zákonné ustanovení je nepochybně přísnější a odpovědnost škůdcll podle něho právě
pro solidárnost jejích závazku k náhradě škody širši než podle ustanovení § 48/4 zák. čís. 81/1935 Sb. z. a n., kde jeden ze šklldcú múže se
domáhati toho, aby jeho závazek k náhradě škody byl omezen na tu poměrnou část škody, která je přiměřená účasti jeho provozu na způso
škodě
Předpísu §

bené

vzhledem k

účasti povinně odpovědných provozů

ostatních.

48/4 cit. zák. jest však pouLití jenom v takových přípa
dech, kde vína provozovatelů motorových vozidel (§ 45 cit. zákona) na
škodné události neni bezpečně zjíštěna a kde tilO ručí v provozu motorových vozidel podle automobílového zákona i za škodnou událost (za
výsledek), nastavší bez jejich přímého zavínění (na příklad prasknutím
pneumatiky, poškozením

řízení

a pOll.). V souzeném

případě zavinění

řidičů

motorových vozi.clel bylo bezpečně zjíštěno trestnim rozsudkem
a právem proto prvý soud odsoudil odv'olate1e k solid[mlí náhradě škody
s ostatními spolužalovanými podle § B02 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

čís,

17439,

Předmětem sporu je nárok tla náhradu škody, kterou utrpěl žalobce

Zákon o jl~dě motorovými vozidly č. 81/1935 Sb
Ustanovem § 48, ods.t. 4 uvedeného zák
'.
' z, a n.
kdy ne n i na straně osoby od ov' dn' ona)€ omezeno ,na případy,
ně n i, zavazující k náhradě škfd' e. e z p.:ov~z~ upI~tneno z a v i _
, Opřela-Ii třetí osoba, poškozenI pf~~!~ ~re;:PlSu obcans~op~ávnich.
vednych provozů, svůj nárok ta líé o
re.u, se, dvou p~vmne odpo(§§ 1295 a násl obč zák;) I t' .
z a v lne n I odpovedných osob
vědnosti (§ 51~ut. ~ák.) .~ &~ ~ ~o :yto ,o~by 1:!sta~o~ení .? širší odpokana o náhradě škody i ustanoveni ~n:~~~n~~~. p:;:p,su obcanského zlÍ(Rozh. ze cine 28. října 1939, Rv II 359/39.)
žalobce domáhá se na žalovaných náli

d

'

~vém majetku (potahu) při srážce dvou ra / . sk?dy, kterou u!~pěl. na

zalovanýl11i. Niž š í s o u d y uznal
~o o: ovych VOZIdel, nzenych
škody, o cl vol a c i s u d z těch{ Plo, e zal,oby_ do výše zjištěné
nárok na náhradu škody o zavínění o ž~10~ vnO, cl u. Zalobce opře,l svůj
u obou ,zjiš,těna trestním rozsudkem, podle n~~ocžh'o~~n:a~a nehode byla
yoplatne odsouzeni pro přestupek .podle § 431 t
P" ho.v~nI byl; prar. z. ne aZ1 tu v uvahu

°

třetí osoba z události,
vědných provozů. Dovolatel

jež nastala střetnutím dvou povínně odpodovozllje, ze proto dopadá na tento případ
ustanovení § 48, odst. 4 zák. Č. 81/1935 Sb. z. a n., podle kterého se
může dovolatet jako jedna z odpovědných osob domáhati toho, aby jeho
závazek k náhradě škody byl omezen na tu porn:ěrnou část škody, která
.ie přiměřená účastí jeho provozu na způsobení škody k účastí povinně
odpovědného druhého provozu Antonína resp. Ludvíka K. Je prý proto
nesprávný názor odvolaciho soudu, že tohoto ustanovení je použiti pouze
v takových případech, kde vina provozovatelů motorových vozidel na
škodné události není bezpečně zjištěna a kde oni ručí v provozu motorových vozídel podle automobilového zákona. i za škodnou událost (za
výsledek) bez svého přímého zavinění. S dovolatelem však nelze souhlasiti. Podle § 51 zák. Č. 81/1935 Sb. z. a n. - které bylo nezlllěněně
převzato z ustanovení § 7 zák. Č. 162/1908 ř. z. není usunoveními
oddílu VIII zák. Č. 81/1935.Sb. z. a n. vyloučena š,irší odpovědnost
škůdců způsobivších škodu provozem motorových vozidel pod'le obecného práva občanského nebo jiných zákonů. Nebylof - podle důvodové
zprávy ~ úmyslem těmito ustanoveními zkrátití práva poškozeného;
naopak ručení za škodu bylo jimi zvýšeno a měl poškozený v mezích
automobilového zákona dojítí náhrady jednodušším a jístějším způsojako
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hem. Uložil-Ii pak zákon osobám odpovědny'm z OroV02U J"lzcly'
t
.
'jl
k'
,11100r~vyl11 VOZil, em t~ :: tam, kde je nepostihuje sebe menší zavinění poVl11~ost k ~ah:'ade sk?dy. (ručení :,a výsledek), bylo by nesprav~c!livé
ulozltI .po;'111ne odpovednym osoham plnou náhradu, když třetí osoba
anebo Jtn~ Z pr.ovozu odpovědná osoba má spoluvinu na události. S to~10tO hlediska Je také posuzovati nové ustanovení § 48, odst. 4 zák.
81 /19'35 Sb. 2. a n. a tuto norl11u omeziti na případy, kdy není na straC',
~e os~by,zprovoz~ ?dp~vě?né Llpl~tněno ~avin~ní, z.avazují~í k náhradě
Sk~d} pO,dle obecn~ch ~lavlde1. Pos~ozeny ne ni pov111en oplra!i své náloky ze skod~e_ udalos!l. )enO~' o J;redpisy oddílu VIlI zák. č. 81/1935
Sb .. z .. a n.; mu~e Je ~pntr take o predpisy hlavy XXX obč. zák., jsou-Ii
tu. JCJlch podm111ky. Zalobce neuvedl výslovně v žalobě, že opírá svůj
nar~k Jen o ustanovení oddílu VIII zák. č. 81 II 935 Sb. z. a n. Naopak
v pr:dnes~. o s~~t~ových okolnostech, za nichž došlo ke škodě a na
I11chz zalozIl s~uJ. zalo~ní nárok, jejž podříditi právní normě přísluší
soudu, uvedl, z.e Jeho skoda. byla zpusobena neopatrnou jízdou obou
plOvozovatelu. JIzdy 111otorovyml VOZidly, pro kterou byli také oba ods~uzenl t;e.8t111n,: soudem. Z toho předl)esu tedy plyne, že žalobce svůj
narok Opl!'a take .p,odle §§ 1295 a ?ásl. ob~:.zák. o zavinění obou p10vozova!elu, te~y I zalovaneho,. kter~ __~?a 11IZS1 :,oudy zjistily. Platí proto
I:lotr zalovane111u ustanove~l O slrSI odpoveclnosti podle § 51 zák.
c. 81/19~5,Sb. z. H n.. a platr pak také z příslušných předpisů obč. zák.
o I~ah:ade ,skody ustanovení § 1302 obč. zák., podle něhož ručí za bezpravn~ zpu~obe~ou .škodu - přispělo-li k ní více osob a nelze-li ied,
notlrve podIl~ ZJistiti, Jak Je toml! v souzené včci - všichni' za jedll0ho
a Jeden za vscchny.
Q

čís.

17440.

. Směne~ný, rukOJmí, proti němuž uplatnil směnečný spolurukojmí poShh~ smenecn~u z~lobou celou pohledávku, kteron zaplatil za dlužníka,
nem!lze se ~Omaha!l ,n~ seolurm:oj~ podl~ § 1431 obč. zák. částky,
ktera podle Jeho mmem presahu)e Jeho rukojemský závazek nedošlo-li
k vy~ání plateb~ího s!»ěnečného příkazu k žalobě spolutuk~jmiho podvod~ym ~ebo, zal~dnym j~dnánímspolurukojmího. Rukojmí má v takovem prtpade narok proh spolurukojmlmu na náhradu škody avšak
jen za předpokladu ~ 1295 II obč. zák.
'
(Rozh. ze dne 31. října 1939, Rv I 1139/39.)

~al~bce se zar,lI Čil společně se žalovaným a Marií S. jako směneční
ruk?!ml za Antonlna S. !,a směn,ce ze dne 22. července 1936 znějící
na c.astku 3.000 K. Anton1l1 S. smenečnou pohledávku. nezaplatil a .žalo~
vany byl' pko rUko]I';' n~cen zaplatiti směnečnému věřiteli s výlohami
~.950 K. Sve regresm naroky prolI spolurukoJ1l1ím uplatnil směnečnou
zalobou proti. Ma~1i S. a žalobci na solidární zaplacení celé částky
2.950 K. Proh obem" těmto spolurukojmí1l1 byl vydán směnečný pla-

tební příkaz ze dne 2S.p!·osince 1936, pro!i n~1l1~tž podal~ n~I!,itky toIik~
Marie S., kdežto protI zalobc1 nabyl smenecny platebm pnkaz pravnl
moci. Žalobce zaplatil na základě tohoto pravoplatného směnečného
příkazu žalovanému 2.794 K, z čehož útraty činí 664 K 35 'h, takže
částka placená na pohledávku činí 2.126 K 65 h, z čehož' I, činí 70S K
90 h. Žalobce se domáhá žalobou zaplacení této částky 7'08 K 90 h
a opírá žalobu jednak o postižní nárok proti žalovanému, který jako
jeden ze tří spolurukojmích. nebyl oprávněn yyl~áhati na žalobci v!ce
než 'I" jednak o bez'duvodne obohacenI. NI Z S 1 S o U d Y zamltly zalobu, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud žaloba
je opřena o bezdůvodné obohacení, nejsou elány předpoklady § 1431
obč. zák. pro to, aby žall'obě bylo vyhověno. Žalobce zaplatil částku,
jejíž vrácení se domáhá, 11Q, zá~ladě pravoplatného .směnečného ~Iateb
ního příkazu. Tun plml ulozeny zavazek ex causa !UdlcatI, 11Ikol1v solvendi causa, neplatil tudíž z omylu ani neplatil nedluh, což je podmínkou
nároku podle § 1431 obě. zák. Žalovaný přijal placení pravoplatně uloženého závazku, nebyl proto obohacen bezdllvodně a pokud pravoplatný
směnečný příkaz nebyl zbaven platnosti, nemÍ1Žc býti zvrácen oklikou
§ 1431 obč. zák. (rozh. Č. 9696 Sb. n. s.). Žalovaný by byl bezdůvodně
obohacen jen v případě, že by šlo na jcho straně o podvod neb jednání
záludné, neboť kdo nabyl rozsudku lstivě, pokud se týče nedovoleným
činem, nemůže z něho uplatňovati právo, které by jinak neměl (č. 11485
Sb. n. s.). Že by byl žalovaný v době podání směnečné žaloby jeclnal
podvodně nebo záludně, nebylo v řízení před soudem prvé stolice ani
tvrzeno. Podvod nebo jiné záludné jednání předpckl'ádá činnost vě
domou, směřující k okla'mání odpůrce a k vědomému způsobení škody.
Vzhledcm k § 65 směneč. zák. mohl se ovšem žalovaný domáhati postihu
správně občanskoprávní žalobou v mezích § S96 obč. zák. a neměl tak
činiti směnečnou žalobou. Leč v použití směnečné žaloby k účelům
regresu nelze ještě spatřovati takovou vědomou činnost žalovaného, jež
by směřovala k oklamání a poškození odpůrce. Vždyť žalovaný ve smě
nečné žalobě uvedl, že žalovaní jsou směnečnými rukojmími společně
s ním, že pro nezaplacení hlavního dlužníka byl nucen jako rukojmí
zaplatiti směnečnou pohledávku rukou společnou a nerozdílnou? z kteréhožto důvodu na nich požaduje zaplacení toho, co sám vyplatIl, takže
nynější žalobce se mohl ze žaloby přesvědčiti, že jde o postih i o rozsahu postihu, zejména, že je žalován na plnění rukou společnou a nedílnou, a nepovažoval-li rozsah postihu za správný, mohl se brániti, což
však neučinil a tím si sám zavinil, že směnečný platební příkaz nabyl
proti němu právní moci a žalobce zbavil se možnosti uplatňovati omezení postihu na zákonnou míru § 896 obě. zák. Žalobce sice přednesl,
že pokud žalovaný na něm vymáhal více než 'j, vyplacené částky, jednal
proti dobrým mravům, což by ovšem mohlo případně znamenati jednání
nedovolené. Bylo však věcí žalobcovou, aby skutkově. uvedl, v čem se
žalovaný dopustil jednání příčícího se dobrým mravům, aby vylíčil a
popsa} činnost, kterou pod zm.íně~ým pojmem si jJředstavuje;. v tom!o
směru však jakýkoliv skutkovy prednes Jeho chybl a z pouhe skutecnosti, že žalovaný postihem se domáhal placeni částky o '/< vyšší, nelze
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ještě vyvoditi jedi1ání příčící
Vždyť jde o rukojmího, který

se dobr}111

mravům,

jak míní žalobce,

plnil za hlavnílw dlužníka, a domáhá-li
se náhrady na spolurukojmích, mohl býti mezi rukojmími také ujednán
co do viájemrtého postihu poměr zvláštní, jak § 896 obč. zák. výslovné
připouští. Není skutkového podkladu pro zjištění, že žalovaný si byl
vědom v době podání směnečné žaloby, že uplatňuje postíhem proti
ža;J-obci vÍCe, než rnu podle zákona náleží a zejména, že tak činí neoprávněně na úkor a ke škodě žalobcově. Poněvadž žalovaný přijal plnění
pravoplatně zjištěného závazku a nejde o podvod, nedovolené neb záludné jednání, není bezdůvodně obohacen (rozh. Sb. n. s. č. 11485).
Důvod náhrady škody v odvolacím sdělení zmíněný nebyl v řízení před
soudem prvé stolice žalobcem uplatňován, proto k němu nelze přihližeti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:

Nižší soudy posoudily žalobní nárok věcně jen s hlediska předpislI
o bezdůvodném obohacení podle § 143.1 obč. zAk. Soud prvé stolice se
otázkou náhrady škody vůbec nezabýval: soud druhé stolice pak zaujal
stanovisko, že žalobní nárok nebyl opřen o náhradu škody a, že v tom
směrl! obsah odvolacího sdělení jest nepřípustnou novotou v řízeni
opravném. Žalobce v prvé stolici uplatň.oval náhradu škody ne-li snad
výslovně, tedy aspoň obsahově. V připravném spise praví totiž žalobce,
že by měl nárok na náhradu škody co do celé částky, že však vymáhá
jen jednu třetinu směnečné sumy, čímž dosti zře1'elně naznačil, že žaluje
také z důvodu náhrady škody. Dále pak uvedl', že žalovaný jednal proti
dobrSrm mravům, když vymáhal na žalobci více než jednu třetinu částky,
na kterou zněl směnečný titul. Není na závadu, že žalobce uplatnil tyto
okolnosti teprve ve svém přípravném spise, když žalovaný proti tomu
nic nenamiÍtal ve sporu (§ 235, odst. 2 c. ř. s.). Měly se tedy nižší soudy
zabývati žalobou i v tomto směru. Není však třeba z toho důvodu zrušovati rozsudky nižšich stolic, když ve skutečnosti žalobce k odůvodnění
nároku z titulu náhrady škody v opravném řízení neuplatnil žádných
skutkových okolností, nýbrž opodstatňuje zele tcnto nárok, stejně jak
tomu bylo před soudem procesním, týmiž okolnostmi, z ni,hž dovozoval
svůj nárok z titulu kondikce, jehož předpokladem je ovšem, aby se
přesun majetkový stal na újmu žalobcovu, tcdy k jeho škodě. Jde tedy
jen o právni posouzeni, a dalšího skutkového zjištěni není již třeba. Co
se týče bezdůvodného obohaceni podle § 1431 obč. úle, jest správný
názor soudu druhé stoliCE, že nelze mluvit o bezdůvodném obohacení,
přijme-Ii kdo zaplacení pravoplatně uloženého závazku, leč by šlo
o podvod nebo jednání záludné (rozh. nejv. soudu č. 9696, 11485 Sb.
n. s.). O takovém jednáni nelze však mluviti, když žalovaný ve své smě
nečné žalobě výslovně uvedl, že jde o smčnečné rukojemství obou stran
a Marie M. Z toho) že žaloval směnečnou žalobou a, že žaloval více než
mu příslušelo podle domnění žalobcova a podle jeho výkladu předpisů
o postihu, nelze ještě usouditi na podvod neb na jednáni záludné, když
žalDvaný směl právem očekávati, že se bude jeho odptnce ve směnečném
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bilý nabýti právní moci se všemI důsledky vyplyva]IcInll z pnZI)U,SO'hO zákonného předpisu. K nim náleží také, jak správně uvedl ?ds. ~sn~ soud že je vyloučeno přezkoumávati správnost pravoplatneho
~~z~~dnutí ~klikou s hlediska zákonn~c!l předpisů o kondlkclch nebo
'I ·adě škody s krajni výhradou JIZ nahore uvedenou. Dovolateh
~e;:::' I;)řisvědčiti ~ni hlediska předpisů .o..náhr~dě ŠkO?§Y fgg~e §d;;91
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~~~~ ~Iruhá obč. zák., neboť žalovaný prý se škodného činu dOpUS:II pn
v . k u ráva Tu ie však náhrada škody zákonem omezena na pnp~d,
~~ ~1.'kO~ prá~a byl patrně účelem poškozeni povinného. O ,tom v~~k
nelz! tu mluviti, když sám dovolatel nzná~á ~a spornou ;ota,zku ,vyse
)ostihu, nehledíc k tomu, že si dovolatel s~m skodu ,zayrn,; lIm, ze se
~,ebránil' ve sporu, který byl proti němu zahaJen dorueemm žaloby, a t~
.'emí důsledky a že se nebráml anI prolI exekUCI vedene podle pIa
se ~I~tného směneČného rozsudku, nýbrž vymáhajícího vehtele uspokojl I.
~~~í podkladu ani pro Úisudek, že jednáni žalova~1ého odporo;,alo do~
rým mravům, když se žalovaný domáhal splněnr ?r~v.opl~tne n~u p~'ho 11ároku exekuci a nestači k opodstatnenr usud.m ta ove. o
souze ne
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zik mohl mezi stranami býti ujednán JIlIY pomer po.slIhu b nez Fk h JeJ
s~al~oví zákon. I jiné poměry osobní me~i zav.á~an~I?l oso .amJ mo ou
adati na váhu , hlediska oprávněno str určlte vyse poslIhu. l~e tu
~ rávní úvahy, takže není v tom a111 rozpor ~e SPISy, a111 n:seJc e, na
to'~ že žalovaný sám v nynějším sporu neuplatnoval, z~ by ~ lla~o~emu
zv~láštnímu ujednání bylo mezi účastníky d~šl0 .. Jde J~n, jaK receno,
o 'Isudek souclu odvolacího, který nelze srovnavatr se SpISy.
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· , ". platnost kupní smlouvy o nojištěné nemovitosti na ,schválení
ZaVISl-U
•
~d't·
,. t ' poměr (§ 65
'enským soudew nelze účinně vypove e I POJ'B ny
~~~ poj, smlouvě l501/1917 J', z,) před řečeným 8chválenlm,
(Rozh. ze dne 31. řijna 1939, Rv Jl 254/39.)
Srov. rozll. č. 14852, 12610. Sb. n. s.

' I ' I bk ně s předcbůdcižaloPojišťovací smlouvoU, kterou uzvav~e.~::a o y.
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žalovaní kupní smlouvou ze dne 23. dubna 1937, jejíž platnost byla podmíněna poručenským (opatrovnickým)
prodavatelů. Toto schválení bylo dáno

schválením ohledně nezletilých
soudem dne 7. července 1937.
Zalovaní nabyvatelé nemovitosti pak vypověděli pojišťovací smlouvu
podle § 65 poj. zákona dopisem ze dne 7. května j937, jenž byl doručen žal'Obkyni 11. května 1937. Zalobkyně tvrdí, že zcizovací jednání
bylo skončeno teprve poručenským (opatrovnickým) schválením krajskéh'O soudu v U. H. ze dne 7. Července 1937. Ježto výpověď byla dána
před tímto dnem, jest neúčinnou, žalovaní proto jako vlastníci pojištěné
nemovitosti v pojišťovací smlouvě setrvali a jsou proto povinni zaplatiti zažalované dlužné premie. P r v Ý s o u d uznal pojišťovací smlouvu
po právu a vyhověl žalobě. O d vol a c í s o 11 d neuznal pojišťovací
smlouvu po právu.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvél)o soudu.
D ů vod y:
Závisela-Ii platnost kupní smlouvy ze dne 23. dubna 1907 o koupi
pojištěného domu na schválení poručenský;m soudem, pak zcizovací jednání nebyla skončeno dříve než tímto schv'álením, jež bylo podle nesporného děje uděleno dne 7. července 1937. Do té doby nébylí žalovaní nabyvateli pojíštěného domu ve smyslu § 65 zákona o smlouvě pojíšťovací
Č. 501/1917 ř. z., jehož je použíti v souzené věci, kde šlo o pojistný poměr z doby před účinností zákona o pojistné smlouvě Č. 145/1934 Sb.
z. a n. (§ 162 zák. Č. 145/19'34 Sb. z. a n. úsudkem z opaku). Jestliže se
žalovaní takto stali nabyvateli pojištěné nemo'vitosti až dne 7. července
1937, nemohli před tím, tedy ani dopisem ze dne 7. května 1937 platně
vypověděti pojišťovací poměr. Ostatně podmíněnou výpověď vylučuje

doslov i účel ustanovení § 65, odsl. 2 zákona o pojišťovací smlouvě a
nesejde tedy s hlediska tÚ'hoto zákonného předpisu ani na tom, zda
snad schválení smlouvy působilo nazpět k době, kdy bvla smlouva ujednána (ex tunc.). V souzené věci jest nerozhodné, zda' se snad žalovaní
ujali držby pojištěného domu dne 7. května 1937. Ostatně ze skutkového
zjištění prvního soudu je zřejmé, že podle kupní smlouvy měli »kupitelé
vstoupiti do držby a užívání koupeného domu teprve po nad poručen
ském schválení smlouvy«.
Za zásady zde hájené vycházel nejvyšší soud v rozhodnutí Č. 14852
Sb. n. s. a v podstatě také v rozhodnutí Č. 12610. Je-ll - podle rozhodnutí posléze uvedeného - skončeno při kupu nemovitosti právní jednání projevem srovnalé vůle stran, předpÚ'kládá se zajisté projev po
právu platný, tedy v souzeném případě vyhovující také náležitostem
§ 865 obč. zák. Výpověď pojišťovacího poměru, o ní? se námitky žalovaných opíraly, nebyla tedy účinná, takže výpovědí tou nebyl pojistný
poměr zrušen.
čís.
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'měr obsahující rozhodnuti o přihlášce o dávku (o ;;tížnosti) byl }.a~
~stnanci do dán a kdy mu byl dodán; na t p u s o b u dorucem
výměru nesejde.
(Rozh. ze dne 1. června 1939, Rv I 254/39.)
žalobce byl u žalované strany (býv. če~koslovenské~o státu) .za~
• stnán jako výpomocný dělník. Během sluzby or.emocnel a mvaltdm
~~chod mu byl odepřen výměrem ředitelství. státních drah H. K. ze dl~e
18. listopadu 1937, který prý mll byl dorucen :Jne 25. ltstopaclu 1931.
žalobce se domáhá placení tohoto důchodu z duvoc\~.u~edeneh? v § 1~
ocIst. 1 stanov fon~u pro invalidní ~ starob ni >:o];stem zamestn~.ncu
čSD., protože nemuže pro nemoc, 1. ]. hmsa~y zanet kos!l. S.I vydela!!
ani '/, toho co obyčejně vydělává zdravý za,;,estnanec; N I z,~ I S o l~d ~
. zamítly žalobu, od v. o I a.c I s ?u d • z techto d u v.o d u .. 60d c lllll
lhůta podle § 37 stanov pocala bezeÍ! z~lobcl hned prveho dne p,0. po~
dání výměru, 1. j. 25. listop~du 1937,.amz s~]de nato;", Fkou kyal;llkacI
doručovatelskou měl dorucovatel Vaclav C. Stačl, ze onen vymel' byl
žalobci skutečně dodán. Zbývá tudíž posouditi, došla.-li žaloba. odvolatelova včas, když se přihlíží ke skutečnému datu. ]epho poda~,. P?d!e
razítka podacího, t. j. dne 25. ledea 1938. Vych~zl-]I se ze Z]lstem,_ ze
lhůta začala běžeti dnem 25. listopadu 19G7 a ze zaloba byla dodan~
soudu teprve 25. ledna 1938, pak jest zřejmé, že se tak sta~o po ~ply~ut;
60denní lhůty a že ve. smyslu § 37 odsl. 3 CIt. ,tanov zalobm n~rok
zanikl. Prvý soud neposoudil tudíž věc nesprávně po stranc,€ pľavDl,
neboť Ihůtá zmíněného § 37 stanov jest lhůtou práva hmotneho a mkoliv formálního, takže
na ni n~vztahuje ustanovení § 126 c. ř. S.,
doplněného § 89 zák. o org. s., a bylo by potřebí. něi,akého zvláštniho
předpisu, jako je tomu na př. v § 132 Ollst. 2 zak~ c~ 26;/ 1929, neho
§ 194 zák. Č. 221/1924 a Č. 184/1928 nebo vl. nar. c; 112jI934.Sb.
z. a n., aby i na případ tento vztahovala se ustanovel1l § 126 c. r. s.
a § 89 zák. o org. s.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání a v otázce, o niž jde,
uvedl v

se

důvodech:

S hlediska § 37 stanov jondu pro invalidní a starobní poii~tění. z~
mestnanců česko-slovenských státních drah záleží jenovna tom, ze vY:,l1er

obsahující rozhodnutí o přihlášce o dávku. resp. o stl.zno,sh byl zame~t
nancidodán a kdy, naproti tomu nese]~e n~ t~m, .!'y?, n:u byl dodan:
neboť ani § 31 ani § 37 stanov t_ěc~ ~epredplSUI! UfC.lty zp~sob d?ručem
. výměru. Nesejde tudíž v souzene vecI na tom, ze Vaclav C., ]en~ do~al
výměl' ředitelství státních drah v H. K. ze dne 18. hstopadu 1937 zalobci, byl tehdy traťovým pomocr.íkem.
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Třebas byl zaměstnanec spolku propuštěn z pracovního poměru bez
výpovědi jiným spolkovým orgánem, nežli tím, který by! k propuštění
podle stanov povolán, je propuštění přece platné, bylo-li k tomu přl
slušným orgánem sPO'lku dodatečně schváleno.

Pro otázku, zda zaměstnanci prO'Puštěnému z důležitéhO' důvodu náleží peněžní nároky (remunerace) ještě z doby před zrušením pracovního poměru, není rozhodující, zda pracovní poměr byl pak platně
zrušen čili nic.
Rozh. ze cine 30.

září

1939, Rv I 640/39.)

~~lobce, jen~ byl zaměstnán u žalované, tako ,iejí tajemník, byl dne
17, r!Jna 1936 zalovanou suspendovan z veskerych funkcí a dopisem
ze dne 29. října 1936 propuštěn s okamžitou platností. Poněvadž na jeho
propuštění se neusnesl valný siezd žalované, jenž k tomu byl jedině
oprávněn a ani propuštění nebylo podepsáno platně místopředsedou
či tajemníkem, trvá po názoru žalobce Jeho pracovní poměr II žalované
dále a domáhá se proto na žalované uznání, že služební poměr JEho
k žalované, upravený služební SIOllVOU ze dne 2, dubna 1934, stále trvá
a,že, žalovaná strana je povinna mu zaplatiti částku 67.090 K, t. j. mě
SI~ll1 plat od 1. hstopadu 19·36 za 12 měsíců, novoroční remunerace, výdelek z rozdllu placené 3, třídy" 2. třídv celoroční jízdenky prémie
na živo,tní ~poj~štění, úrazové pojištění, ušl{ zisk z, deJ,egačních příplatků,
SOCI~ll1l pnsp~vk~, remunerace za zas'tupování 'Ustředí živnosti kapel111ck,e, ~ hotove vylohy, za ?estu do p, za ~lčelem korektury Hudebníka,
NI z S 1 S o u d y zamltly zalobu, o d v o I a c í s o u d z těchto d ů _
vod ů: Dne 17, října 19d6 byla na schllzi představenstva žalované
vznesena obvinění proti žalobci z majetkového deliktu, zalobce byl
suspendován a současně zřízena vyšetřující komise. Jest naprosto lhostejno, zda při schůzi byla komise »zvolena« či »určcna«, neboť na výr,:zu n~:áleží. úmys1c;TI, představenstva bylo vř.c urychleně vyšetřiti
pred uzsnn torem, nezJest představcnstvo, Toto pro účast delegá!ú
z venku se může zřídka scházeti, a jeho schúze jsou nákladné ježto
delegátům se platí náhrada, Byli proto do této komise určeni ~ěkteří
členové představenstva a k ruce jim byli dáni dva zaměstnanci žalované
strany jako znalci (experti). Vyš'etřující komise zjistila schodkv ve vě
cech účetních a již dne 27. října 1936 nabyla přesvědčení, že' žalobce
ttezachoval služební věrnost V důsledku usnesení požádán právní zástupce žalované strany o stylisaci dopisu s okamžitou výpovědí. Tento
dopiS zaslán byl dne 29, října 1936 úřadujícímu místopř,edsedovi !{,
a ten na základě zmocněni představenstva dopis podepsal a hnedžaIO,hc1 poslaL Své, ro~hodnutí si dal pak schváliti výkonným výborem,
preostavenstvem I Sjezdem. Pokud se některé svědecké výpovědi liši
v datech, šlo zejména o datum 26. a 27, řijna 1936 a o datum výpovědi.
tedy přihlédnnto k listinám, jež Ci) do formy zůstaly nepopř,eny, a při,
slušné datum čerP:1110 z těchto listin. Tím jest rozřešena záležitost SkOl1-
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čení žalobcova pracovniho pomčru, Dne 17, řijna 1936 vyslechlo před
<;;tavenstvo obvinění a hned se usneslo na vyšetření zřízením vyšetřující
komise. Tato zahájila činnost a již dne 27, října 1936 uznala, že žalobce
hyl ve službě nevčrný, Soud zjistil z protokolu minimální schodek
6,760 K 20 h. Toto jednání žalobcovo zakládá nevěru ve službě ve
smyslu § 34 Č, 1 zák~ Č, 154/1934 Sb. z, a 11. Nevěrou ve službě jest
každé nep.octivé jednání spojené s poškozením zaměstnavatele; není
třeba trestnosti podle trestního zákona, Ostatně i kdyby toho nebylo,
komise byla zmocněna o této otázce p r a v opl a t 11 ě rozhodnouti.
Úřadující místopředseda byl zmocněn představenstvem na základě výsledků šetření vyšetřující komise vyvoditi důsledky, Návrh byl mu sdělen
dopisem ze dne 29, října 1936. Žalobce uvedl, že dopis s datem 29.
října 1936 obsahující výpověď obdržel dne 3,1. řljna 1936, Uznal tedy
odvulací soud, že zrušení pracovního poměru se stalo včas ve smyslu
§ 35 Č. 1 zák Č, 154/1934 Sb, z. a n, Okamžikem, kdy, se »zaměst
navateI« dověděl o důvodu pro zrušienÍ pracovního pomeru, lest den
27, říjen 1937, kdy vyšetřujíci komise na jisto postavila, že žalobce
konal svoji službu nevěrně, Dopis obsahující zrušení pracovního poměru
byl žalobci podle jeho přednesu ,doručen dne 3,1: října 1936, tedy za
čtyři dny, Neuplynulo tedy 8 dnu. Datum 17, r!Jna 1936 Je naprosto
nerozhodné) neboť pouhé podezření Dlení důvodem pro okamžité zrušení
pracovního poměru, a jest třeba podezření vyšetřiti, tÍl~l důkladněji
v případě žalobcově, jenž byl u žalované strany zamestnan po 17 let.
Jest tedy Sdenuí lhůta § 35 Č. 1 cit. zák. zachována. Zbývá ještě rozhodnouti, kdo byl v souzeném sporu oprávněn žalobce propuslttL Odvolatel se d.omnívá, ze k platnému rozvázání služlcbního poměru oprávněn
jest pouze sjezd, Věc jest jednoduchá, když zaměstnavatel jest jedinec,
Při osobách právnických má právo zaměstnavatelovo v § 34 cit. zák,
zmíněné orgán k tomu ustanovený. V souzeném sporu to bylo předsta
venstvo, jež obvinění vyslechlo a pověřilo vyšetřující komis~ a. úřad.l
jicího místopřEdsedu k dalšímu opatření. V § 12 stanov nem SICe uvecleno, že představenstvu přísluší řešiti poměry Z.1městnanclI, ale takového ustanovení nemá ani § 10, ienž stanoví práva sjezdu. »,Voliti
taiell1níka« neznamená ještč řešení poměru zaměstnaneckého, neboť to
ta111 řečeno ncní. Ze spislt jest patrn9, že žalovaná strana měla více
zaměstnanců, Zbývá tedy § 13 jednající o vykonném výboru, Z něho
zjištěno, že výkonný výbor vyřizuje všechny záležitosti, pokud nejsou
výslovně vyhrazeny sjezdu nebo představens.tvu. Podle toho má t~'l1t~
nejužší sbor na starosti otázky zaměstnanecké. Protože však o žalobo
rozhodovalo představenstvo, tedy sbor šírší a v)rkonnémll výboru nadřa
zený, v nčmž ·zasedají též členové v)rkonného v)Tb Orli , není zde závady.
Představcnstvo 111ohlo pověřiti vyšetřením zvláštl1Í komisi ve smyslu
§ 9 a) stanov. Čekati na rovzh~dn::tí ~jezduJ jenž ~e scház! ~ždy ~o ~ře~h
letech, znamenalo by ohrozel11 zaJmu obou stran. Ostatne I VykOJ1l1y vybor i představenstvo i siezd schválily propuštění žalobcovo ze služeb
strany žalované, takže j. v tomto směru bylo stanovám učiněno zadost.
V důsledku toho nahyl odvolací soud přesvědčení, že žalobcův služební
poměr byl platně zrušen a -to dopisem z 29. října 1936 s okamžitou plat-
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llostí. Ustanovení komise neodporuje stanovám ani právnímu řádu,.
zvláštního jednacího řádu neměla, a tak i dopis jako výsledek činnosti.
této komise podepsaný mistopředsedou jest považovati za platný úlkon_
povolaného činitele. Ostatně sluší ještě dodati, že žalobce sám souhlasil s ustanovením vyšetřující komise.
N e j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí, pokud potvrdil rozsudek prvého soudu co do 5_000 K, jinak
dovolání (co do částky 62.090 K) nevyhověl.

D
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žalobce sice vyvracel v nižších stolicích také námitku žalovanehosdružení, že ho propustila ze svých služeb svým dopisem ze dne 29.
října 1936 doručeným mu dne 31. října 1936 s okamžitou platností podle § 34 Č. 1 zákona Č. 154/1934 Sb. z. a n., a namítal také preklusi
podle § 35 (l) téhož zákona, ale, jak bylo dO'líčeno již ve zrušovacim
usnesení dovolacího soudu ze dne 19. ledna 1939, neuplatňuje žalobce
v tomto S!jJoru nároků ze zrušené smlo)1vy služební, nýbrž uplatňuje
v něm nároky z trvající smlouvy služební: Není proto vůbec třeba se _zabývati vývody dovolání o preklusi podle § 35 (I) zák. č. 154/1934 Sb.
z. a n. Pokud jde o to, zdali žalobce byl ze služeb žalovaného sdružení
propuštěn orgánem k tomu podle stanov oprávněným, není v dovoláni
napaden právní názor odvolacího soudu, žs orgánem žalovaného sdružení k tomu oprávněným byl výkonný výbor. Dovolání napadá daíší
právní názO!' odvolacího soudu, Že o žalobci sice rozhodovalo předsta
venstvo, ale' že i tak je propuštění žalobcovo platné, protože předsta
venstvo je sbor širší, v němž zasedají též členové výkonného výboru,
který ostatně schválil propuštění žalobcovo ze služeb žalovaného sdruženÍ. Jak bylo dolíčeno již v mzhodnutí Č. 8412 Sb. 11. s., k němuž se
pro stručnost odkazuje, nemůže ovšem spolek jakožto právnická osoba
pojmouti a projeviti vůli jinak než osobami lysickými, a to způsobem,
který určuj'C' zákon nebo stanovy. Tu na usnesení představenstva žalovaného sdružení, třebas je širším sborem téhož sdružení než výkonný
výbor a třebas v něm zasedají též ·členové výkonného výboru, nesejde,
neboť bylo zjištěno, že propuštění žalobce ze slnžeb žalovaného sclružení bylo schváleno výkonným výborem, jemuž také to bylo vyhrazeno,
dne 1. listopadu 1935, čímž nabylo platnosti. Z nesporného. propouště
cího dopisu ze dne 29. října 1936 jest patrno, že je podepsán jen úřa
dujícím místopředsedou Janem K-ým, ač podle nesporného ustanovení
stanov podpisuje písemnosti také ta}emník; ale, protože dopisem tím byl
propuštěn ze služeb žalovaného sdružení právě sám tajemnik (žalobce),
jenž byl již dokonce suspendován, nebylo jeho podpisu k platnosti jeho
propuštění třeba. Že by byl v té době již ustanoven zástupce nebo nástupce žalobcův v úřadě tajemnickém, nebylo nižšími soudy zjištěno a
nelze k tomu přihlížeti. Podle nesporného ustanovení stanov podpisuje
písemnosti žalovaného sdrnžení v záležitostech peněžitýchta.ké pokladník, ale, pokud v dopise ze dne 29. října 1935 šlo o propuštěni žalobcovo, nešlo o záležitost peněžní a potud k platnosti dopisu nebylo třeba

1}od )isu pokladníkova. V dopise tom se sice dOl112há žalované sd:'už:n~
! I o bc'1 takc' na'hrady 10815
K ale o (uto náhradu
v souzene
na za
. ,
v
v v 1 I VOCI
v
ne-de, Z téhož dopisu jest také patr!lO, ze ze sluzeb pmpusten )y. za~
101;ce od žalovaného ústředí. Zamestnavatel mluvl tam sIce o sobe
v prvni osobě množného čísla, ale z ~ladtrs~u ~ z podpISU Ja?a K. J3~0
., du]'ícího místopředsedy za zalovane SdrtlZe111 plyne ]asne, ze dOlllSem
L11 a
v l
b
' h~ lUZt;.
' b Dovolací
soud
tím propustilo -žalované sdružem. za
o ce
ze ~vyc
Y,.
schvaluje proto závěr odvolacího sou9u, :e sluzeb~1 pOI';OI .zalobc~~
k za10vanému sdruže,l~~ byl zruše!: platlle" a ze, proto zalobm na10k nen1
po právu, ovš'em s vy]lmkou, o mz ,bude rec dale. ~
v
Dovolání provádí dovolací duvod podle § ~03 c. 4 c,' ř. s:vt~ké
výtkou, že odvolací soud přehlédl, ž'e s; ž,č'tlob<:e n~doll1aha v~ellez:l1c.~
nárokú jen za dobu po neplatném zru~em sluzeb111ho ~omeIL\, nybll
také, a to ve IV. odstaVCI pod č. 2 a 8 zaloby lemune:a~1 za I?k 1936,
jež mu příslušejí v každém pří'padě aspoň za dobl~.az 00 zruse11l sluŽebního poměru, t. j. za dobu ?d"L ledna ,do 31. n~"a 1936, tuchz ve
výší 'I, vymáhaných rel;1UneracI, .c!11~clch ce,kem 6.0ÚO ,K. Tou!o vytkou
provádí dovolání vlastne dovolacl duvod podle § 5ú3 c . .3 ~'. r. s" a to
,rávem. Pod Č. 2 a 8 odstavce IV. žaloby se žalobce domaha Jednak 110~oroční remunerace 4.ÚOO K ve výši jednoměsíčního platu a. l~v?tyv z~
redakci, jednak remunerace 2.000 K za r?k 1936 z~ z~stupova111 ustredl
živnosti kapelnické, náležejícího žalo~a:';111u sdru.zenl. }de te~l: s hlediska přípustnosti dovolání jen o dve castr Jed~neh? na:o~u, zalobcova
ze služebního poměru k žalovanému ústredl, prevysujlclho č.astku
2,000 K, a je tudíž dovolání, pnkud, jde o ně, podle § 34 (1) zakona
Č. 131/1931 Sb. z. a n. přípustné. cást obou remuncracI z~ dobu od
\. ledna 1936 do 3 \. října 1936, tedy celkel~l ?OOO K, spada do d~by;
po kterou ještě nesporně služební poměr žaloncuv k zaloyanell~u sdruzem
-trval, a netýká se jí vúbec řešení ~tázky, zda sl~l,zebnt po~ner byl" dne
31. října 1936 platně zrušen, či nikollv. Pres to .s~ E odvola~1 SOUll vubec
nezabýval a zamítl žalobu, i pokud se zaplace111 Je]!ho don:aha~a, Jakoby
'::'10 také ien o nárok za dobu po zrušení služebního p0r,ncru zalo~cova
k žalovanému sdružení. U remunerace pod Č, 2, odst. IV zaloby nelll sIce
výslovně uvedeno, že jde o remuncraci z~ rok I ~~6, a )a~ tato :el11unerace, tak i remul1erace pod Č. 8, odst. IV zaloby, zadane ~vyslovne za lok
19J6 jsou v žalohě zahrnuty pod naroky »od d0by« zalobcovY,;8usrens~«, t. j. od 17. října 1935, ale jde patrně o remune!ace za cely rok
1936 a bylo by podle § 182 c. ř. s. zjedl;ati v tomto smeru psno. Pokud
jde tedy o tyto dvě remunerace spada]!cI do doby od I. ledna do 31;
říina 1936, tedy celkem o 5.000 K, není věc ještě zralá k rozhod!,utl
(§ 503 Č. 2 c. ř. s.), protože s'e jimi odvolací soud nezabyval a potrebn)'ch skutkových zjištění o nich neučInIl.
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Spoluzaviněni nájemníka na úrazu utrpěném při sestupováni s neosvětlených schodů, stoupl-li na předmět, který na schodech viděl ležeti a nepřidržel-Ii se zábradli.
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K povil1nosti pronajímatele, umožniti nájemníku nerušený a bezvýkon jeho nájemního práva, náleží, nebylo-li nic jiného ujednáno, i povinnost k řádnému osvětleni schodiště vedoucího k bytu nájemníkovu.
Pronajimatel ručí nájemníku podle § 1313 a) obě. zák. za zavinění
osob, jichž používá k plnění této smluvní povinnosti. Nerozhoduje, proč
a kam nájemník po schodech chodí, nýbrž rozhoduje jedině, že používáni schodů patří k vymíněnému užívání nájemního předmětu.
pečný

(Rozh. ze dne 17.
Žalobkyně

řijna

1939, Rv II 291/39.)

domáhá se na žalovaném majiteli domu a domovníku
ustanovenému náhrady ,škody, již utrpěla pádem na nedostatečně osvětleném schodišti domu, v němž měla 'najatý byt. P r v Ý
s o u d uznal žalobou uplatněný nárok důvodem po právu jen proti žalovanému domovníkovi. O "Li vol a c í s o II d uznal žalobní nárok proti
témuž žalovanému důvodem po právu jednou polovinou) kdežto souhlasně s prvým soudem neuznal onen nár-ok důvodem po právu proti majiteli domu vůbec. D ů vod y: Podle nenapadeného zjištění prvého
soudu ustanovil žalovaný ke správě paláce A. a udržováni pořádku v nčm
tři osoby a to správce Václava M., žalovaného Stanislava P. a druhého
domovníka. žalovaný P. pak zaměstnává sobě k pomoci ještě posluhovačku Antonii W. Staraly se tedy o pořidek a čistotu domu 4 osoby,
nehledě k tomu, že dům procházejí denně dělnice K. a D., které, i když
nejsou k tomu výslovně určeny, sbírají veškeré odpadky, jež na schodišti spatří. Z toho však vysvítá, že o pOláclek a čistotu je postaráno dostate'čným počtem zaměstnávaných osob, a to i když, jak patrno z místního ohledání, jde o dům sestávající z 8 schodišť a 8 poschodí, tedy
o dům mimořádného rozsahu. Má-Ii pak prvý soud počet zaměstnaných
osob za dostatečný, ocenil správně výsledky průvodního řízení. Pokud
pak odvolání po této stránce poukazuje na nečistotu v domě svědky potvrzenou, přehlíží, že tato skutečnost by mohla nanejvýše odúvodniti
závčr, že zaměstnané osoby se nestarají řádně o čištěnÍ. V této spojitosti však nutno poukázati na správný závěr prvého soudu, že, je-li zjištěno, že žalovaní dají dům jednou denně zametati a jednou týdně umývati a odpadky při pochůzkách domu sbírati, učinili zadost předpisu
§ 17 domovního řádu města Brna, pokud Se týče čistoty. Neboť, naři
zuje-li řád ten majiteli domu nebo domovníku, že musí zametati schody,
je-li toho zapotřebí i častěji denně, vyhov"li žalovaní tomuto předpisu
tím, že i během dne dali sbírati v domě odpadky. O jinou nečistotu tn
však nejde. Uvádí-li odvolání, Ž'e' pomerančová kůra, pro kterou žalobkyně upadla, ležela na schodišti před kavárnou již 112 hodiny před
nehodou, jde o přednes žalobkvně, který není ničím dokázán. Že bv
pomerančová klna, kterou vidělá svědkyně Marie Š. ležeti po úrazu n2,
schodišti, byla totožná s kúrou, pro kterou žalobkyně upadla, z výpovědi
této svědkyně nikterak nevvsvtíá, tím métiě, když ani udati nemůže že
kůra byla í·ozmáčknutá.Není tedy vyloučeno. bá pravděpodobno, že' šlo
o kůru, kterou někdo krátce před tím odhodil. Svědkyně Klára F. pak

v onom

domě

ani neuvádí.. že by byla vidťla banánovou slupku na schodišti ještě druhého dne po zametání. Pokucl odvolání snaží se odúvoc1niti zavinění žalovaného H. na úrazu 'tím) že nezaměstnává dost3teČn)r počet osob, ab}!
osvětlení schodiš'ť bylO zajištěno, jde o nepřípustnou novotu, neboť žalobkyně něco takového v řízení nepřednesla. Ostatně je toto -tvrzc:lí
iřejmč neodůvodněné, neboť k obsluze elektrického osvětlení i tak rozsáhlého domu, jak je pat1c A., stačí sebe menši počet osob. Tvrdí-li
žalobkyně teprve v odvolání) že ža!ovan}J o špatném osvětlení domu
rěděl-nebo vědčti musel, jde rovněž o nepřípustnou novotou. Nesprávn6
právní posouzení spatřuje odvolání především v tom, že prý soud neuznal na zodpovědnost žalovaných na úrazu, ačkoliv se nepostarali
o dostatečnou čistotu. Tu však stačí poukázati na to, co již shora uvedeno, totiž, že ó čistotu bylo dostatečně postaráno a že nelz'e žalovaným
klásti za vinu, že nedbaJi ještě- více čistoty, když nikdo si na nečistotu
nestěžoval. Názoru odvolání, že tato· skutečno-st není tu rozhodná, nelze
. přisvědčiti. Že by pak žalovaný H. byl nečistotu při svých návštěvách
v dOll1ě zpozoroval, není nikterak zjištčno -a nelze proto na to usuzovati,
že by se byl vúbcc nestaralo to, jak je dbáno o úklid a čistotu. Ostatně
žalovaný ustanovil správcem domu V ác1ava M., jenž však dům sám
několikráte denně prochází. Podle jeho výpovědi činí tak ostatně i domovník a dělnice K. a D., které odpadky odstraňují. Nebylo teely zapotřebí, aby žalovaný dal zvláštní příkaz k čištění schodišť několikrát
denně, nebo aby sám dohlížd ne. dodržení čistoty. O tom, že počet zaměstnaných osob k obstaráni úklidu je dostatečný, byla již shora
zmínka. I když pak domovníci se střidají o Y27. hod. ráno a večer a
musí ještě obstarávati kotelnu, zbývalo jim zajisté dosti času k práci
s úklidem související. V neděli pak zametal schodiště astaral se o úklid
žalovaný. Tím však jest vyvráceno tvrzení odvolání, že, o úklid v neděli
nebylo vůbec postaráno, v čemž spatřuje odvolání zvláště zavi-nění žalovaných. Má-li však odvolání za to, že žalovaný H. jest zodpovědným
za úraz žalobkyně proto, že nebylo schodiště clo kavárny v kritické
době osvětleno, přehlíží) že se o osvětlení nestaral osobně, že k tomu
byl ustanoven ialovaný P. a že dozor nad P. vykonával správce M.
Nebyl tedy žalovaný H. !povinen schodiště sám osvětlovati, což odvoláni
ostatně samo připouští, a nelze mu také klásti za vinu, že nevykonáv,,1
dozor nad tím, aby schodiště bylo včas osvětleno. Že správce M. byl
osobou nezdatnou (§ 1315 obč. z.), žalobkyně ani v odvolání netvrdí.
Prvý soud nezjistil, že žalovaný H. dal žalovanému P. příkaz, aby rozsvěcoval, když je toho zapotřebí. Příkaz ten dal domovníku správce M.
Nelze proto přisvědčiti odvolání, uvádí-li, že žalovaný H. ručí tu podle
§ 13'11 obč. zák. nehledě k tomu, že příkaz takový by nebyl 'příkazem,
jenž přestupuje zákon, nýbrž příkazem v rámci § 17 domov. řádu, jenž
mluví o tom, že od soumraku nebo i dříve jest schodiště osvětlovati
tam, kde pro nedostatečný přístup světla pro náhle nastavší temnotu
není na cestu dobře viděti. Mylný je i názor žalobkyně, že žalovaný H.
ručí za úraz -podle § 1313 a) obč. zák., neboť nejde tu přece o plnění
povinnosti smluvnika, když úraz se stal na schodišti vedoucím do kavárny, kterou žalobkyně opouštěla, takže tu nepřichází v úvahu sku-
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tečnost,

žalobkyně je, pokud
konečně odvolání tvrdí,

se týče byia tehdy nájemnicí žalovaného.
Pokud
že žalovaný ručí za úraz podle § 1315
O?č. :ák:, jel~kož za~lěstnával osobu ::czdatnou a nedbalou, čímž je
zľcJI11C vinen zaiovany P., tu Jde o nepnstupnou novotu, neboť v řízení
před prvým soudem něco takového žalobkyně netvrdila, tím méně prok"zala, ačkoliv to bylo její věci, neboť nejde o případ, kde dllkazní
břemeno je zvláštním předpisem přesunuto na škůdce. Ostatně, jak shora
uvedeno, vykonával dozor nad žalovaným P. v prvé řadě správce M.
že by však tento byl nezdatný ve smyslu § 1315 obč. zák., žalobkyně
ani v odvolání netvrdí. Nepochybil tedy pvý soud, když za těchto okolno?tí uznal) že žal~bní, l1 árok proti ,žalovanému H: :1e~ív důvndem po
pravu. K o d vol a n I z a lov a n e hoP.: Zavlnenl zalovaného P.
jest spatřovati v tom, že neosvětlil schodiště, ačkoliv toho bylo třcba,
čímž porušil SVOll povinnost uloženou mll v § 17 dom. řádu, neboť tím
se dopustil opomenutí, za něž zodpovídá podle §§ 1295, 1297 obč. zák.
Nebylo proto zapotřebí, aby žalobkyně tvrdila, že toto porušeni své
povinnosti zavinil, neboť je naprosto nerozhodno, z jakého důvodu opomenul schodiště osvětliti. Udal-Ii žalovaný P., že je jeho povinnosti
osvětlovati schodiště před kavárnou, ze sice má i kavárník B. klíč od
vypinače, že však 011 nevÍ, jaká jest úmluva mezi ním a majitelem domu
stran osvětlování tohoto schodiště, nemohl prvý sOlld vyvoditi z toho
jiný závěr, než že žalovaný spoléhal na B. a o osvětlení schodiště se
nestaral. V tom směru je ovšem odvolání žalovaného neodůvodněno
Jinak je t?mu v~ak., P?kud jde. o zavině~,í nebo :po}uzavinění žalobkyně
na nehode, ktera JI sb hla. Prvy soud ma za to, ze zalovaný zavinil Úraz
výhradně sám a proti tomu bwjí právem odvolání. Nesprávný jest sice
I,lázor od~o!ání, v~slovený ostatně i prvým soudem,. že bylo povinnosti
zalobkyne Jako na]emmce ve smyslu § 17 dom. radu, aby odstranila
nečistotu na schodišti, když ji bezprostředně před úrazem s.patřila. Tuto
povmnost ukládá § 17 dom. řádu nájemníkům jen tehdy, byla-li nečistota
způsobena jimi nebo členy jejich domácnosti, což však v tomto případě
J1:bylo an! t~rzeno. Právem v~ak ?,:ukazu)e od~olání na to, že žalobkyně
pn l10rmalm o!",atrnostt, kdyz vldela lezeh neco na schodišti, neměla
na to stoupnouti, neboť, i když pro špatné osvětlení neviděla, co to
na schodišti leží, zvláště, zda je to pomerančová kůra, mohla i to míti
za možné, když přece tvrdí, že i pomerančové kůry ležely někdy na schodišti. Další pak zavinění žalobkyně jest 3patřovati v tom že se nechopila při sestupování se schodÍ! zábradlí. Prvý soud má sice pravdu.
uvádí-li, že to není žádným předpisem ltloženo. To však není tu roz~
hodným, neboť jde tu jen o to, zda žalobkyně i tu zachovala onu opatrnost, kterou zákon ukládá každému při obyčejných schopnostech
(§ 1297 obč. zák.). Tuto opatrnost však žalobkyně nezachovala, neboť
právě skutečnost, že nebylo na schodišti dobře viděti, měla ji nabádati
k tomu, aby se uchopila zábradlí, a to, než sestoupila s rovné plochy.
proto, že tak neučinila, naopak, že šla středem schodiště, a, jak uvá{H,
teprve po sestoupení na první schodek se chtěla chytiti zábradlí, je
spoluzodpověc\na za svůj úraz a škodu z toho vzniklou. Úraz ten byl
v prvé řadě zaviněn tím, že schodiště nebylo osvětleno, takže žalobkyně
že

v

.děla že nečistota na schodišti ležící je pomerančová kůra, ž~ na ni

n~;~ la,' uklouzla a tak se zřítila se schodů. ~ři porovnání p!k ~Iry zas .• Kí žalovaného a žalobkyně, má odvolacl soud za to, ze vlila leJ!

Yt!l1~ . a uznal tedy vy· hověv takto částečně odvolání žalovaného P., ze
s e]na
,
o
, .
l'
• lobni nárok proti němu je duvodem po pravu Jen z po oVlce.
.
za N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dov?lání. žalovaného. dom,c:vmka!
uznal však žalobni nárok důvodem po pravu lednou polov11l0U tez protI
majiteli domu.
Důvody:

Dovoláni žalovaného Stanislava P. (d?mov~ika)" up:atňující, d?~olací
dy § 503 .e' . 3 a 4 c . ř . s . nelze pnznatI opravnen!.
uvo
. , Uvadl-lI
B
• nad
aden' rozsudek, ž.e se žalovaný P. sp:oléhal na kava~mka ., a ze s~
pestar~l o osvětlení schodiště, jde o usudek odvolaclho soudu, k!eIJ
~elze srovnávati se spisy. Vytýkajíc, že odvolací soud pro tento zave~
lleuvedl žádných důvodÍ!, nedoličuje tudíž dovoláni uplatňovaný ~ovolacl
áůvod rozporu se spisy. Zavinění žal?vaného St~l1!slava. P. spatrule, odolací soud právem v tom že v dobe, kdy se pnhodll zalobkymn uraz,
~eosvět\il schodiště, ačkoli~ toho bylo třeba, a že tím porušil ~ovinno:~
uloženou mu § 17 domovního řádu, čímž se dopustIl opo~enuh, za nez
od, ovídá podle §§ 129'5, 1297 a 1311 obč. zák. Nebylo treba, aby byl)i
ú~těny ještě nějaké zvláštní okolnosti, z nichž by se dalo usuzovat~
n~ to, že žalovaný tím, že neosvětlil schodiště,. jednal ,,?edbale«. :a~e
poměr viny žalovaného P. a žalobky~ě.P?s?udl~ od~olacl SOU? spravne,
usoudiv z porovnání míry jejich zavmelll,. ze v~na lest steln~ a :,znav,
že jest žalohnÍ nárok proti tomuto žalovanemu duvodem po pravu lednoll
o

polovicí.
•
Od I '
d po
Dovoláni žalobkyně je částečně opodstatneno.
. vo aCI sou
~
soudil věc po právní stránce správně, pok~.~ ;h?dně se soudem~:v?~
stolice uznal, že žalovwní vzbledem ke Zllstenym okoln~ste~, uc11l1l1
zadost své povinnosti uložené jim předpisem § 7 d?movmho :~du ~ro
zemské hlavní město Brno co do čistoty v dome, a ze JIm tudlz v teto
příčině nelze přičítati žádného zavinění na ~alobkyn~~ě .úra,zu. V tomto
směru lze dovolatelku odkázati na podrobne, a vy;hzne d,:,vo?y napadeného rozsudku. Pokud žalobkynino dovolám smerll]e proh vy:oku odvolacího soudu, jímž bylo vyhověno ?dvolání druh~h? žalova?eh.o Sta~
nislava P. a mezitímní rozsudek 1'rv111ho soudu zmenen .tak, ze zaloJ;>r;1
nárok je proti tomuto žalovanému důvodem 'po právu je? ]~dnou po!ovlCh
souhlasí dovolací soud s názorem odvolacího soudu, ze zalabkype svul
pád na neosvětlených schodech spoluzavinila j~dna~ tím, ž~ P:I. sestupování s neosvětlených schodů stoupla n~ predmet,•. kt~ry vl.~ela na
schodišti ležeti, jednak tím, že se za dané. sltu3'ce n~pnd;ze:a pn ,sestu~
pování se schodů zábradlí. Pro dovolatelčl~ na~or, 7e d!!elll ~e ~abradh
zpomaluje chůzi alespoň o 50%, že takova chuze Je tezkopadna a nehygienická, ježto prý nelze na nikom P?žadovati, aby SV?? !ukou. n~bo
rukavicí sebral se zábradlí veškerou pres den nashromazdenou spmu,
dále že by bylo nesnadno vyhnouti se lidem, kteří vystupují po schodech

!
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nahoru, není opory ve zjištěních nižších soudů; její další názor lpak,
že přidržení se zábradlí nemohlo úrazu zabrániti, nemá opory ve zkušenostech denního žívota. Pokud jde o prvního žalovaného FranHška H.
(majitele domu), lze s napadeným rozhodnutím souhlasiti, že za zjiště-'
ného stavu věci neručí za žalobkynin úraz podle ustanovení § 1311 obč.
zák. Pokud dovolání dovozuje ručení prvního žalovaného z ustanovení
§ 1315 obč. zák., má arci pravdu, že pojem nezdatnosti ve smyslu § 1315
obč. zák. je pojmem právním, jejž jest soudu posouditi z přednesných
a zjištěných skntečností. Ze skutečností zjištěných nižšími soudy však
neplyne, že druhý žalovaný Stanislav P., který byl jako domovník povinen starati se o osvětlování schodišť domu patřícího prvému žalovanému, byl osobou nezdatnou, a jeho nezdatnost neosvědčuje v souzeném
případě ani ojedinělé nedopatření, spočívající v tom, že v den, kdy se
přihodil žalobkynin úraz, neosvětli! v odpoledních hodinách schodiště,
neboť toto nedopatření nebylo rázu, tak l1fllbého, že by již samo o sobě
prozrazovalo nedostatek jeho schopnosti a způsobilosti k práci jemu
svěřené. V uvedených směrech nelze tudíž žalobkyninu dovolání přiznati
oprávnění. Dovolání je však odůvodněno, pokud uplatňuje, že první žalovaný jako vlastník domu, v němž ž"lobkyně utrpěla úraz upadnuvši
na schodišti, ručí podle ustanovení § 1313 a) obč. zák. Žalobkyně jako
nájemnice v domě patřícím prvnímu žalovanému měla nejen 'Právo použív,ati podle nájemní smlouvy najatého bytu, nýbrž i právo na bezpečný
příchod do tohoto bytu a odchod z něho, a první žalovaný byl jako pronajímatel smluvně a podle zákona (§ 1095 obč. zák.) povinen, umožňovati
jí nerušený a bezpečný výkon jejího nájemního práva, k němuž v tomto
případě náleží í právo na řádné osvětleni schodíště vedoucího k jejímu
bytu, když nebylo ani tvrzeno, že byl smlouvou nájemní nebo jínak třeba
mlčky ujednán opak (srv. rozhodnutí Č. 14853 Sb. n. s.). Použil-Ii první
žalovaný k plnění této své smluvní povinnosti jiné osoby, ručí za její zavinění bez .ohledu na ustanovení § 1315 obč. zák. - vúči žalobkyni
jako druhé smluvní straně podle § 1313 a) obč. zák. tak jako za své
vlastní. Při tom je nerozhodné, že žalobkyně upadla na neosvětleném
schodišti opouštějíc kavárnu v domě prvního žalovaného, když není
sporu o tom, že žalobkyně utrpěla úraz na schodišti, které vedlo k jejímu
bytu a jehož používání patřilo k vymíněnému užívání předmětu nájemního. Proč a kam tehdy žalobkyně šla po oněch schodech, nepadá pro
dolíčení ručení prvního žalovaného s hlediska § 1313 a) obč. zák. na
váhu.
čis.

17445.

Postup postihového nároku na zástavn! právo, jehož nabyl rukojmí
tím, že zaplatil věřiteli jeho pohledávku zajištěnou zástavnim právem na
dlužníkově nemovitosti (§ 1358 obč. zák.) je přípustný.
Postupník však není oprávněn domáhati se na uspokojeném věřiteli
(postoupeném dlužníku) vystavení listiny o převodu zástavního práva
přímo na svoje jméno, nýbrž toliko na jméno postnpitelovo (rukojmího).
(Rozh. ze dne 2. lístopadu 1939, Rv II 173/39.)

, •. '1 Y 17000 K
Z dlu7ili ž,dované ze zapuJe (
.
dl'
Ka
Manželé Josef a fran:lS
. ~t - st jako rukojmí a plátce. Po e
. 'íž zaplacení se zavazal Hube J. . dne 12 prosince 1934 byla
~~lleJ uzavřenéh,~ u ~r~js~:él:o ~ou~~í~o~~tzajíštěn~ zásta~~ím právem
tato částka s prdusn~m! UIO vl 'č 181 kat. území B. a ~astku tu zana nemovítos tech mantelUt ZJ' ~t ža'ro~ané jako rukojmí a pl~tce. ž.alobce
lati! v únoru 1937 Hu el ; " vstou il do práv žalovane pr?Í! n;anivrdí, že l-!~bert J'ť1.:, ~~;rnll!~trana ;~řevedla n~ něj zástav~1 §prf;~8
žeJltn1 Z. zadal, 3'. y za
'č 181 kat. územ I B. ve smys u
,
vložené pro onu castku ve vlozcf '~lobci do vlastníctví svou pohl:d~v!u
obč zák. Hubert J. st. postOUpl z
mu postoupil svůj nárok VUČI zaroii Z. a současně,iak o ~kcess,or~~n~o tuto pohledávku a na vy~án~ zavanéna převod zastavmho prav p t domáhá nyní výroku, ze zal 0jfšťovacích prostředků. žal~bou sl~sh~~ os int~bulační doložkou, kte;ou
vaná jest povinna vystavIÍ! mu l ' e é 181 kat území B. byl vlozen
dává svůj souhlas k t~mu, aby v~ v o~~m . od C pr~ částku 17.000 K ,se
.
řevod práva zás~avmho ;apsaneho na ž!Iobce, jinak, že pravoplatnym
eším příslušenstvll'; pro, zal~va~ou bude nahra'zen její souhlas k tomu.
,
rozsudkem o této zalobe vy anym
Niž š í s o u d y uznaly podle zaloby.
'''1

Z

j

N e j v y Š š í s o u d zamítl žalobu.
Důvody:

vv I 'vA žalob ní ú.dání logicky ;e sku~
Odvolací soud zkoumal, zda ~ p y .1 ke s rávnému závěru, ze mezI
tečností přednesených ža!obce;;; a ,dospP;ednes!m jest logícká souvislost.
žalobním žádáním a mezI s~u .. ?~yr:'m nižšich soudů týkajícím se cess e,
VŠe co uvádí dovolání prol! ZJ1~ cm . I"kazů odvolacím soudem, cOZ
'est pouhým brojením proti ho .noce~~1Q~ ř s z opaku). - Hubert J.
v řízení dov?lacím ~epřípustn~e~~du ;ás'ta~nÚJO práva a ,;ydání in!a~
st. byl. oprávnen ~0!'l:hal! se P, K s říslušenstvím, nebol za. pInem
bulační listiny z?e]1cI, na k17 .00 tíl luh manželů Z. u žalo~an~ strany
svého rukojemskeho zavaz uozap,~ ogačlli nárok na zástavm pravo,~J'O
v téže vy'ši. Hubert J. st. svuJ su r ·t " vl č 181 v B. postoupIl za" I'
. 1392 a nas
'1 bč za'k
i7.0()0 K s pns
usens t v'lm" na nemovl
"
. 'OSLIodle. §§
. o·
;
lobci. Takové post~upem Je pnpust~~n~ř musí žádati o vydá~í v~la~~1
a jde jen o to, zda zalobce jako cess t
st či zda jest opravnen zalistiny znějící na jméno. cedenta, H~ber a l~ě'í~í iiž přímo na žalobcovO'
dati o vydání převodm vkl~d§n\i,~s~l';;;,č. zik., podle něhož je povmen
rávní pomůcky, doklady a provlastní jméno. Z ustanovem, . ' h
uspokojený věřitel vydal!, platcl vsec nj;'e že bv byla žalovaná strana,
středky zajišťovací, ktere tu JS'o~; nedP J 'J'~kO pĎstoupená dlužnicepO-.
· 'věřItelka pnpa1 ne,
jakožto uspo koJena
a ;méno žalobcovo, ny'brz' J'e po
,,vinna vydati vkladm hstm.u,. me]1c~;ě'ídí na jméno Huberta J. st. Jezto
vinna pouze vyd~h vkladm ltS!tn~, po~ze pro sebe, nikoli pro Hube;ta
posuzuje-li se věc s tohO'to pravse žalobce domahal toh?to naro
J. st., musilo býti vyhoveno dovo ant,
.

Je

?

T

. '

'

".,

't '

nihon~oru.

3~

-

548

Čís.

17446--17447 _

_

čís.

17448549

Cis. 17446.
Všechna mista uvedená v § 101
v. kt o
čiti, v mistě doručováni má jsou st~jn~ :PŮSO~~á°r~a, j~ž soe má doruU advokátů a notáru
d
v o'
•
orueen••
jsou-Ii v mistě doručeni.
ze orucem provésti v bytě i v kane.eláfi,

i

O náhradním doručeni v bytě advokáta plati § 102 c. r.
v
s.
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, R I 468/39.)
vvRekursní soud odmítl 'ako o vd v
ventele do usnesení prvého soud J
t Pvoz e~ou Sl!zno~t vymahajícího
doručeno vymáhající straně podleu, p;~ ?Z~h prJ; napadene usnesení bylo
Skončila tudíž 8denní lhůta ke tO~pa ~7ná o hstku ~ne 6. května 1939.
byla Višlak podána na poštu teprv~ I~~oskl Vt ne 11943'9kvetna 1939, stížnost
Ne'
ve na
J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
ov

v

v

o

•

soudu prvé stolice, aby vydal nové rozhodnutí. Z d ů vod ů: Napadeným usnesením přijal prvý soud projednáni pozůstalosti, provedené písemně universálním testamentárnim dědícem Karlem L. Tim, že projednáni k soudu přijal, je také schválil. Projednání pozůstalosti se však neshoduje v některých směrech, pokud jde o nároky odkazovnic, s obsahem testamentu ze dne 29. listopadu 1938, stalo se na úkor odkazovnic,
tyto se jím považují za zkráceny a .jsou proto jako účastníci (§.37 zák.
Č. 100/1931 Sb. z. a n.) oprávněny k rekursu proti usnesení, projednáni
schvalujícímu.
Ne j v y Š š i s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

'Důvo'dy:

•

Důvody:

Na základě výpovědi svědk' ... v"
odstavce 3 § 509 c. ř. s., z'išť~!e J~~IZ by! provedven důkaz ve smyslu
okres~ího soudu v M. ze dn~ 5. Lětn;~~~~ soud, ze doručení usnesení
adresata Dr. S. (právního zás
o .. č; J. E . . . , stalo se v bytě
kanceláři, která byla uzamčen~uP~f ~Y;nahaJ:clho
Věřitele), nikoli v jeho
které se týká náhradniho doruČent ~ ~ Pvro o ustanovení § 102 c. ř. s.,
odst. 2, c. ř. s., které jedná o náh
o yte, av m~ohv usotanovení § 103,
n
v Jeho kanceláři. Podle ustanove:tg
d~~~~e~, ad;,okatu, ~nebo notáři
byla-h osoba, které má b oti cl
v
' ' v ' c. r. s. muze se - nedoručení účinně každé do~ostl ?r~cen? ,zasltzevna "..e svém bytě - státi
doručujícímu orgánu známa a ev ~~~CI osobe: Jez patří k rodině, jest
v rOdině sloužící. Z výpovědí "7 y e ď e onaleza c nebo dorostlé osobě
soud, že Dr. S. v době doručovl::: uve enych svedků zjišťuje dovolací
ručil zásilku Marii B-ové již znalI. ~om~
~ebyl a že svědek Josef P. dokterá je kuchařkou Dr. S: zásilk J~.w IS uzebnou nebo. kuchařku a že B.,
depsala. Bylo tedy doruČení účťn~:IJa a a ?oru~en-ku Jménem Dr. S. po§ 477 c. ř. s, není dána.
e a vytykana zmatečnost podle Č. 4

;'g1

Čis.

17447.

• o K tomu, aby se odkazovnlk neb .. o vv,
,
nlke,!D pozůstalostního řízení neni ~;Yb~ert~1 pozustalosti stal účastO~del~ni dědictví od jmění dědicova' st:či .. ~ y ~u bylo P o vol e n o
elenl podle § 812 obč zák nenl' I" v. .lIbz n a vrh na povoleni od.
.,
. - • zreJme ezdŮvodný.
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, R I 566/39.)
o

•

d

v.Rek~rs~í soud zrušil usnesení
'h
., ~
!mJal prOjednaní pozůstalosti se- sané prve o vsoudu, Jmlz tento soud
Jako plnomocníka universálního t!stan UtPr:hJoz~y. H., advokáta v P.
,len arl11 o dedlce Karla L . a. II IOZl
v'l'
-

Dovolací stěžovatel universální dědic namítá, že odkazovnice jsou
pouhými věřitelkami pozůstalosti a účastnicemi pozůstalostního řízení
staly by se teprve tehdy, když jim bylo povoleno oddělení pozústalosti
podle § 812 obč. zák. a § 95 nesp. pat. Námitka tato neobstojí. Autentický německý text § 95 nesp. pat. zní takto: »Gliiubiger, we!che-n allefals die Absonderung der Erbscha!t von dem Vermogen des Erben bewilligt wGrde.« Podle toho jsou účastníky věřitelé, kterým by po případě
mohlo býti oddělení pozůstalosti povole:1o, K tomu, aby se odkazovník
anebo jiný věřitel stal účastníkem pozllstalostnfho řízení, není tudíž potřebí, aby mu bylo povoleno oddělení dědictví od jmění dědicova, nýbrž
stačí již návrh na povolení separace podle § 812 obč. zák., ne-ní-Ii návrh
ten zřejmě bezdůvodný (srov. také rozh. Č. 7074 a 9455 Sb. n. s., Rintelen: Grundriss des Verfahrens ausser Streitsachen s. 66). V projednávané věci návrh odkazovnic na separaci není zře.imě bezdůvodný. Mimo
to byla jim usnesením prvního soudu ze dne 28 února 1939 separace již
povolena; usnesení to bylo sice k rekursu universálního dědice usnesením druhé stolice ze dne 3. dubna 1939 zrušeno, a to pro zmatečnost
podle § 14 g) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n., poněvadž universální dědic
nebylo návrhu tom slyšen. Od té doby však pozůstalostní soud o návrhu na separaci znovu nerozhodl, ačkoliv není oprávněn oddalovati
vyřizení toho návrhu (rozh.č. 10m 4). Ostatně těmito prlttahy v řízení
nemohly býti odkazovnice zbaveny svého práva na účastenství v řízení
pozůstalostním, kterého nabyly, jak bylo blíže shora dovoděno, již podáním návrhu. Byly proto odkazovnice k rekursu oprávněny (§ 37).
čis.

17448.

Jde o otázku právního posouzeni, oduvodnil-li rekursní soud zamítnuti.návrhu na povoleni rozluky tím, že slav, v němž záležel rozvodový
důvod, již v době rozluky netrvá. Jsou-li rozhodnuti nižších soudů sou-htasná,nelze.se. tOUtootázkOl1 zabývati s hlediska nezákonnosti. .
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, R I 622/39.)
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Niž š í s o u d y zamítly návrh Emila M., aby bylo podle § 17 rozl.
zák. rozloučeno jeho manželství s Ludmilou M., rozvedené rozsudkem
prvého soudu ze dne 31. října 1937 bez viny obou stran, rek u r sní
s o u d z těchto d ů vod ů: Podle druhého odst. či. III nařízení vlády
republiky československé ze dne 17. června 1919 č. 362 Sb. z. a n. je
soudu v řízení podle § 17 rozl. zák. netoliko pečlivě zkoumati nesporným
řízením, zdali skutečností zjištěné ve SpOfll o rozvod, byly by již tehdy
odůvodnily výrok o rozluce, tedy, byly-li by již tenkráte k tomu stačily,
aby na jejich podkladu byla povolena rozluka, tedy nikoliv jen pouhý
rozvod, kdyby bylo bývalo o ni hned zalováno, nýbrž také důkladně
zkoumati, zdali i nyní ještě se nezměnily ony výsledky zjištěné ve sporu
o rozvod, což při duševnich chorobách (§ 13 lit. g), § 17 rozl. zák.) rozlukový zákon zvlá~:tně zdůrazňuje. Spočívá-li rozlukový důvod v určitém
stavu, je na soudě, aby zkoumal, zda je stav ten ještě v době rozluky
(Sb. n. s. č. 4509 a důvodová zpráva str. 16). Pominul-li stav, nelze
rozluky vysloviti. Vyšetřuje z úřední povinnosti veškeré skutečnosti pro
rozhodnutí o návrhu závažné zjišťuje soud prvé stolice, že duševní choroba odpůrkyně pominula. Odpadl-li jím stav ve sporu zjištěný ja'ko
příčina hlubokého rozvratu správně dochází soud prvé stolice k závěru, že se změnily výsledky zjištěné ve sporu o rozvod a že nelze mluviti
o tom, že by nebylo lze spravedlivě na manžeHch požadovati, aby setrvali v manželském společenství. Vždyť manželství bylo rozvedeno pro
hluboký rozvrat jen proto bez viny manželů a správně dovozuje z toho
soud prvé stolice, že je na navrhovate'li, aby své manželství tehdy bez
viny manželů, jen duševní chorobou manželky rozvrácené, nyní znovu
upravil a v plném rozsahu obnovi!. Soud prvé stolice správně dochází
také k dalšímu závěru, že by za tohoto stavu věci povolení rozluky odporovalo dobrým mravům, jelikož by tak nevinná manželka ztratila
nárok na starobní 'nebo -pensijní zaopatření z titulu služebního resp. pracovního poměru svého manžela pro pr·ipad dřívějšího jeho úmrtí, při
čemž finanční důsledky případné rozluky nejsou tu zaměňovány s úče
lem zákona, jak si to mylně vykládá stěžovate1.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Olrvody:
Napadeným lIsnesením potvrzeno bylo lIsnesení první stolice a může
býti proto podle ustanovení 2. odst. § 46 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.
podán dovolací rekurs jen z důvodů tam uvedených. Vývody dovolacího
rekurenta, který výslovně uvádí, že usnesení rekursního soudu napadá
pro nesprávné posouzení věci, mohly by býti podle obsahu nejvýše jen
doličováním nezákonnosti napadeného usneseuÍ. Podle čl. V č. I zák.
č 251/1934 a zák. č. 314/1936 Sb. z. a u. jest však nezákonné jen
takové usnesení, které se příčí jasnému a nepochybnému :mění nebo
smyslu zákona, jehož bylo nebo mělo býtí na případ užito. Návrh dovolacího rekurenta, aby vyslovena byla rozluka manže'Íství podle § 17
roz!. zák., byl zamítnut jednak z důve,du, že stav, v němž spočívala
příčina rozvodového důvodu hlubokého rozvratu manželství, netrvá již

.
'
. ovolení rozluky odporovalo dobrým mrabě rozluky,k
jednak, ze by P,
.' by· tl· povolena rozluka podle
v do
· h soudu ze nemuze
... ,
"u'm Názor re ·ursnl o
'"
oC"lval důvod rozvodový, netrva JIZ
,.
'k kd' stav v nemz sp
, b
§ 17 rozl. za.,
yz.,' nemuže býti rozluka povolena, kdyz Y pov době rozluky, a stejl1e zedobrým mravúm, nepříčí se jasnému 3' nepol
volení rozluk~ odporova oslU § 17 rozl. zák. (srov. Sb. n. s. c; 5<109:
chybnémU znem nebo smJ
t' k ·de jen o právní posouzem, ktere
16059). Při řešeni obou techto o a;,::
t" podán dovolací rekurs podle
, I' není důvodem, ze ktereho muze Y I
§S~6 odst. 2 zák. č. 100/1931 Sb. z. a n.
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,
' s o zcizeni věci nebo pohledávky ve spor
Ustanovemvo§. 234 C. ft'
b la-li žaloba žalovanému doručena a
uvedené lze uzlÍ! teprve e y, y
lim rozepře právně zahájena (§ 232 c. ~. ~.).
' u mezi dnem podání

hd

Byla-I~ ~,alobcov~ p,ohle~it:~~n~r~!IOz:~~~:n~::iteli k vybrán! (§ 308
žaloby a )eJlm d~rt~Ct~n~~áfu žalobcova (dlužníkova) žalobniho naroku.
ex. ř.'), ma to v zape t z
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, Rv I 529/39.)

,
1 · ' ohledávky namítla žalovaná
Proti ,ž~lo?ě na zap1ace~:á;:t ~~~[~~í )egitimace k žalobě, poněvadž
mimo Jlne,. ze za10bcI se nedo .. , řed doručením žaloby žalované usnezažalovana P?hledavka byla Jl~ p 28 prosince 1937 zabavena věřitelem
sením okresl11hO soudu v P. ze ne tí .~ho pohledávky. Niž š í s o u d y
žalobce Or. Vaclavem J. k VjdOby J d· tak že jest žalovaná povinna
uznaly podle žaloby, ~ d v o a C Id s o ~ Ů vod Y. Podle § 234 c. ř. s.
s.ložiti zažalovanou č:.stk,;, k, so~ ctnebo pohledávky ve spor uvedené,
nemá vlivu na roz~pll; ZCIze11l . ve . na zcizení exekuční. Bylo-li usnepři ,čemž pojem ZCI1Z.~cnl!~~!~~~b~ sžea{obci až po podání žaloby, ne?í tím
sem exekUCI povo UJI
..
.·d
t
kdy byla za10ba
dotčena aktivn"! žalobcova l~glt~mace ~'l1e;~~c::n~hOomže žalobce zůstal
žalované doručena. \roto uv~ a sr~~n~ . Poněvadž 'však je zjištěno, že
oprávněn k provedem SpOlU, Je s P b · na a řikázána k vybrání Dr.
tato zažalova~á pohl,ed:lvka bt a ~~\ a:zvrhu Rrany žalované vysloviti,
Václavu J." mel prv11l s~udl ~it~ ~ez;fO<středně žalobci, nýbrž složiti· přiže žalovan!; stmna nemad,p(a§ 3.07
ř § 1425 obč. zák., rozh. Sb. n. s.
souzenou castku na sou e
ex. .).
č.11132).
'1' 1 b
N e i v y š š í s o u d zamlt za o u.
O

Ů

vod y:

Podle zjištění nižších soudů byla žaloba podána dne 29., p'ro~i~~e
d
'
'alované dne 6 ledna 1938, kdežto usnesem o pn a1937 a arucena z
, 'b 1 . stranám doručeno dne 3. ledna 1938.
zání pohledávky, k vybr~~I , y o, vní zahájení rozepře teprve doručením
Podle § 232 c. r. s. nas ava přa
.

-
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!alo~y žalo~~né s,traně. Teprve tehdy žalující a žalovaná strana jsou tak
bP]a y. a vza]e~n: na sebe vázány, že změna v jejich osobách zůst' ,
ez vlIvu na prubeh sporu a proto stanoví § 234 c ř s '
.
,".n
~ebo pohledávky ve spor uvedené nemá vlivu na ~o;e 'ři ze ZC1zem v~c~
zaloby má p~uz~ účinky uvedené v § 232 druhá věta
ř·. ;aTe~t~O~~l1J
~efyla,vk ?a~e veC1 po~le.dávka, uvedena ve spor v době, kdy 'pohledá /
y a pn azana k vybral11, ponevadž žaloba byla sice odána
,. ~ a
lované nebyla doručena, nelze tu použíti ~ 234 C ř PS." avsak zaprávního názoru vyplývá i z toho že žal~vaný ~e~ůsŽe G1,~:,nost tOh~to

J.

~~~r~d~~~ťoprr' de~:~nsu žlagl03b8cem: ~~uhý

P!lk. s vym~haÚ;;f~ n~~~i~~l:~{,
rov ne z protI zal ovane mu p d ť • I b
v dusle,d~u p,řik~záni pohledávky (§ 308 ex. ř.). Přikázán fO ~~lezlfá~ u
~ ?bbram !lla. vsak ,v zápětí ztrátu dlužníkova žalobního ná;oku tak~y
za o ce SVU] zalobm nárok dnem 3. ledna 1938 pozbyl.
'
ze
•

.
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Věřitel ruMe se proti zeměd'lsk i
dl' 'I
splátky podle § 13 vlád. nař. Č. 25~/1~~uSb UZOl m, nedodrží-li ~I?žník
podle § 16 dotč vlád nař domáhati
• z. ~ n. ?ebo nepJati uroky
dávky jen, zaslaÍ-1i dl~žnik~ předem U~~~:'~l celeho zbytku pohle§ :O,dotč. vlád. nař. Takovou upomínku nenahraz!tJ,~rana,:e~olu bve s?Iys1u
kucm návrh.
1 za o a anI exe-

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, Rv I 774/39.)
Žalovaná vede pwti žalobc'
k'
dne 25. října 1938 k dob tí ~~~lee;~ UCl vnucenou dražbou povolenou
zaplatili žalobci žalované ~n/ 25. le~Vnk: /9:~~3~O ~a tuto pohledávku
"
a ~ne 10. dubna
1937 rovněž 300 K, celkem 600 K
splatnou před l. lednem 1936 žalobc·' Vymahana, P?hledavka se stala
něvadž vymáhaná pohledávk~ " t I pre,dne~h,.ze JSou zemědělci. Postala se splatnou před l. ledne~J~z9~6 nepr.~sa ,uJ~ 1O.~00 K, vznikla a
nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. ' odle něh ~aJI nar? ,~~ ulevy P?dle vlád.
pravidelné čtvrtletní splátky '/částce 20gzKnemtJI v.enteh platr!~. vice jak
Tyto splátky skutečně zaplatili Nebyli tak po, aJlc dnem .1. r!Jna 1936.
e za ovanou podle § 20 řeč.
vlád. nař. o zaplacení u omenu'ti a 'I
se nevzdali. Domáha'í st roto dl u ev pOdle< tohoto vládního nařízení
exekuce proti nim falovfnou !e~e;'§ ~ ex., r. vyslovení nepřípustnosti
O d vol a c í s o u d zamítl žal b e.
r v y s o u d vyhověl' žalobě.
N .
o u.
e] vy š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

l,f

D ů v o'd y:

Žalovaná namítá opětně ještě v dov ' I '
.' .
nároku, že se domáhala zaplacení pohl od ~c~ odpo~ed1 proti žalobnlmu
e av y, o, !ero? tu jde, již za
platnosti vl. nař. č. 250;1935 Sb
n
tedy žalobci mohli tyto zemědělské zÚl:vy . u°pl~~ňmed~ls.~yCh úlevách; že
ova 1 J1Z v onom sporu,

což neučinili, a s námitkou touto přišli až v tomto sporu, podávajíce
žalobu o nepřipustnosti exekuce podle § 35 ex. ř. Podle tohoto ustanovení zákonného lie však uplatniti jen námitky spočívající na oko'lnostech nárok zrušujících nebo zastavujících, které nastaly teprve po vzniku
exekučního titulu a proto dovolatelé ztratili možnost uplatňovati země
dělské úlevy v exekučním řízení. S tímto názorem žalované však 'nelze
souhlasiti. Nejvyšší soud vyslovil a blíže také odůvodnil již v rozhodnutích č. 15501 a 15549 Sb. n. s. zásadu, že zemědělský dlužník nárok
na úlevy při splácení pohledávky ,podle vlád. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n.
nemusí uplatňovati již ve sporu; nejvyšši soud také již rozhodl, že zemědělský dlužník může, aniž mu v tom brání exekuční titul, o který
se pohledávka v exekuci proti němu dobývaná opírá, - uplatňovati skutečnost odůvodňovací nárok na poskytnutí zemědělských úlev jako skutečnost nárok zastavující také žalobou O nepřípustnost exekuce podle
§ 35 ex. ř. za exekučního řízení (srovnej k tomu rozhodnutí Č. 15757 a
17023 Sb. n. s.), nevolí-li cestu návrhu na odklad exekuce podle § 27
vládního nařizení č. 250/1935 Sb. z. a ll. Po stránce právní jde v dovolání o výklad ustanovení § 20 vládního nařízení č. 250/1935 Sb. z. a n.
D6vo'Iatelé dovozují dovolaCÍm důvodem podle § 503 č. 4 c. ř. s., že výklad, který dal odvolací soud tomuto ustanovení, že totiž ustanovení toto
se týká jenom těch spltlek, které nebyly dosud splatné, není správný,
S dovolateli je souhlasiti. Podle § 20, odst. I vládního nařízení č. 250/
1935 Sb. z. a n. může se věřitel, nedodrží-li dlužník splátky podle § 13
tohoto vládního nařízení nebo neplatí-li úrok podle § 16 tohoto vládního
nařízení, ač byl věřitelem doporučeným dopisem se zpátečním líst. kem nebo dopisem na potvrzení daným upomenut a v upomínce mu byia
poskytnuta dodatečná lhůta nejméně šesti neděl, - domáhati zaplacení
celého zbytku pohledávky s příslušenstvím. Nemc!Že tedy věřitel podle
tohoto zákonného ustanovení vésti vůbec exekuci, nezaslal-li dlužníkovi
předem upomínku toho obsahu, jak uvedeno, ať jde o sp'látky již
splatné či jen o splátky, k jejichž splatnosti má teprve dojíti. Neboť úče
lem tohoto výjimečného ustanovení, daného zřejmě ve prospěch země
dělských dlužníků, zajisté bylo upozorniti liknavého dlužníka, aby se
v době přiměřené postaralo zaplacení splátky, aniž by byl náhle vystaven bez dal,šího hned při splatnosti splátky krokům exekučním spojeným
s výlohami, ztěžujícími pak ještě více jeho hospodářsky již beztoho neutěšené postavení. Takovou zvláště dotčeným vládním nařízením upravenou upomínku nemůže ovšem nahraditi v souzeném případě ža!loba
nebo exekuční návrh. Vždyť v ustanovení § 21 cit. vládního nářízení se
mluví přece o tom, že i sporná pohledávka je účastna zemědělských výhod a určuje se tam doba, kdy nastává závazek dlužníka k splátkám po
pravoplatnosti rozhodnuti o takové pohledávce, a exekuční návrh sám
neposkytuje dlužníkovi dodatečnou lhůtu k plnění, jak ji stanoví § 20
cit. vládní nařízení, nýbrž zasahuje již hned do jeho majetkové podstaty.
Nepřichází proto v úvahu aní obdoba s ustanovením § 57 vyr. ř., na kterou poukazuje dovolatelka, majíc tu na zřeteli rozhodnutí nejvyššího
soudu Č. 12562 Sb. n. s. Správnosti shora uvedeného názoru nasvědčuje
i ustwnnvení § 27, odst. 1 vládního nařízení č. 250/1935, Sb. z. a n., 1'0-
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cI~e n~hož exekuce k vymožení

ohl d'
.
' •.
delskemu dlužníkoví ú'levy budtu e a~ekh 1'10 .Idere pnslušejí země_
bude dlužník řádně plniti ;plátk
n~_ ~avr dlu~nIka odloženy, pokud
nastane-Ii ztráta lhůt podle §§ 1~ : ~~ °cy, k ;:lmz. Je ~~vázán, a teprve
noulI, aby se v exekuci pokračovalo Po lt:. nar;zem, muze věřitel navrhvana neposlala dovolatelům takov' ~ n~vadz bylo nesporné, že žaloustanovení § 20 cit. vládního nař? ?Om~~aCl dOpIS, Jak má na zřeteli
n:.oprávněně a první soud právemzep~~t~e a lel~ekluci proti dovolatelům
pnpustnou.
pro 1 aSI tuto exekuci za ne-

proto neprávem žalobkyně mluví o udržování chodníku ve schůdném
stavu, což prý bylo povinností žalovaného jako spoluvlastníka domu, jehoŽ správu vede. To by bylo vyžadovalo probrati otázku, kdo jest povinen udržovati chodník, zdali majitel domu či obec (§ 92 stav. řádu pro
čechy), čehož nebylo potřebí v souzeném případu vzhledem k uplatňo
vanému důvodu náhradního nároku. Správně se proto obmezil odvolací
soud na otázku, zdali žalovaný spl:1il povinnost uloženou vlastníkům
domů citovaným policejním řádem. Tato povinnost jest jiná v době,
když padá sníh, a jiná v době náledí. Napadl-li sníh, jsou vlastníci a
správci domů povinni dáti očistiti sníh s chodníků ihned, jakmile pře
stane sněžiti. Padal-li sníh po více dní, jsou povinni dáti jej odházeti
každého dne časně z rána a očistiti chodníky. Podle zjištění soudu první
instance padal v den nehody sníh po celý den, a to od 8 hodin do II hodin dopoledne velmi silně, potom slabě, ale nepřetržitě do 24 hodin
v noci a napadlo ho za den 12 cm. Z toho jest usuzovati, že v době
úrazu nenastala pro žalovaného 'povinnost dáti očistiti sníh s chodníku
(§ 14, odst 1 policejního řádu). V odstavci 4 téhož článku jedná se o povinnosti vlastníka domu postarati se o posypání chodniku v době náledí
a opominutí této povinnosti tvoří podle vývodů dovolání vlastně důvod
uplatněného náhradního nároku vůči žalovanému. Žalobkyně dovozuje,
že výraz »náledí« v tomto článku policejního řádu nelze vykládati úzce,
jak to činí odvolací soud, nýbrž, že výraz ten znamená každou kluzkost
chodníku způsobenou bud' zmrzlou vodou nebo ušlapaným a uklouzaným sněhem, tedy každou kluzkost zpúsobenou vlivem zimního a mrazivého počasí. Pro takový rozsah tohoto pojmu v souzeném příp"du nebylo předneseno nic a jest proto při výkladu hleděti k obvyklému významu použitého slova. Náledí jest souvislý ledový povlak na půdě nebo
na předmětech na zemi, který se utvoří po náhlém tání nebo dešti (Pří
ruční slovník jazyka českého, lIl., -123). Právě tento vznik ledového povlaku a obyčejně veliký rozsah jeho činí chůzi nejistou a nebezpečnou
a proto ukládá se vlastníkům domů zvýšená povinnost co do sypání
chodníku i opakovaného prodlením dne v době naledí. Podle zjištěnéhO'
stavu však nebylo v době nehody náledí v tomto smyslu a proto nezanedbal žalovaný povinnost uloženou mu v policejním řádě.

čís. 17451.

Pokud nelze vytýkati vlastníku d
•
a .Posypávati chodník, uložené mu § °Uu, Zle ~~nedbal poyinnosti čistiti
hnmov.
po. radu pro kral. město Pel•

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939,

R~

I 850/39.)

Zalobkyně tvrdila v žalobě ž l ' .
uklouzla, byl v době nehody 1;0: cťodmk pred domem žalovaného kde
~~. byl kluzký a nebyl vůbec pOS;;ánn(~adl~nýml a. ~~šlap~ným sněhem,
bnmo~a). Domáhá se proto na žalované~ n o . ra. u kraL .•města PelIia p~dem. P r v Ý S o u d uznal žalob
a II a?y sk?dy,. JIZ si způsopo pravu. O d vol a c í s o u d ne
Ol u .up atnovany narok důvodem
mávu D o
uzna zalobní n' k dO
, .'
u vod y: Žalující opírá s o , .
aro . uvodem po
uložené žalovanému v čl 14
r .v~6 n~:ok o zanedbání povinnosti
které~o se dopustil tím, Že ne~~II~~~~ ?k ,~du .kráL města Pelhřimova:
Ulaz zalobkyne, která na chodníku před ~ radn,; posyp.aÍl a tím zavinil
dem.SI zlomila levou ruku na dvou mís omem zalo;,,,;neho up<tdla a páJ~st z~lovaný jako vlastník domu povin:ec~'lf sypam chodníku pískem
l1:ho ,:ádu královského města Pelhř'
n o I {Q pOdle. p.~edpisu policejpredplsu, který by žalovanému'
lmova, . nebo! nem JIného právního
'-'kládal. Článek 14. uvedeného jakf V!a~~mk~. domu takovou povinnost
naledl. JSou vlastníci domu neb/jjc~eJ~1 tO rad~ ust,,;novuje: »V době
v uhclch po celé délce domu
' . za~ upc~ve pOvInni na náměstí a
chodníky a kde jich dosud nel;í k IU~Z nale~.':JI ohradní zdi, ploty atd
ohmdní. zdi, plotu atd. pískem' !e~; oru v sIrCe ~ej.méně 1 m při domě:
d~~ou rano Posypávati, a 'e-li toho. P?pe.I em kf1z.deho dne před 7. hoVltl.« Závazek vlastníka d~Inu k
po~reb" sypam prodlením dne obno
~jle.dí. V době, kdy se žalobkyn?ft~?lú~~~dní~uredpokládá tedy dob~
,yne sama to ani netvrdila takže žalo
. ' na e I nebylo, aspoň žalobrad~ král. města Pelhřimo~a ·eh. vany ne?>:1 podle čl. 14 po'licejního
pOvll1en veřej'ný statek, totiŽ Jch~~n~ta~ovem .Jest zde jedině rozhodné,
p ed. syym domem po.sypati pískem nebo popelem, ani nebyl. .'
Ne J' vy Š • •
povll1en sypam obnovovati
s I s o u d nevyhověl dovolání
.

.t

o

Důvody:

Jako duvod náhradního . k
.
slo,:,ně.' ~e žalovaný zanedba:l ~~~~~o~r~t~Ila v. žalobě žalobkyně výpOhcejmho řádu. Jen o podmínkách to~ ~zeno.u J~mu v § 14 citov<tného
o o mcel11 se Jednalo ve sporu.

čís.

17452.

s pojmenováním »šafář« je spojen určitý pojem, vyčerpávající rozsah a povahu zaměstnancovy činnosti a jest proto zaměstnanec, který
dělal na menšún statku za nepřítomnosti zaměstnavatele menši disposice, přikazoval koně, dozira1 na postup ženských prací na poli, pracoval i sám s traktorem, s koňmi nebo i ručně, oprávněn domáhati se vydání služebního vysvědčení v tom smyslu, že byl zaměstnán jako šafář.
(Rozh. ze dne 3. 'Iistop<tdu 19<39, Rv I 1066/39.)
,

žalobce se domáhá na žalovaném vydání
že žalobce byl i.t·žalovaného zaměstnán od 1.

vysvědčení toho,
června 1926 do

obsahu,
16. čer·-

-
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vence 1938 jako šafář. P r v Ý s o u d žalobu
zamí tl. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

čís.

17453.

. Výpov~d', daná presidiem krajského soudu kancelát k'
ní.k",. ~ent rozhodnutún správnlho úřadu o nároku sou~/ntu porn~c-

:~~ntst:~~ev(~~nt~~:n~~'U:~o:~o~:~~avate'5')o~gE:.á:U:
(§ 9 nar. Č. 113/1926 Sb. z. a n.).

ponteru sluzebnfm

Nejde proto ve sporu v nětnž se
-rl- .
dané vý=~~ e:lIš~~:c~l~~ý :rnboC?hlk
porneru a vyplacení zadrženého pl tu - IÍ)·
. s e n1 o
tiny a § 1 odst 1 zák Č 217/192~
za o u podle § 105, ústavní listéto žaloby dev~d~áticie~ní-propadná ll~~a(§n.2a Onrlepstlaltltoanth' tPro podání
, . ... o o -zákona).-

dont~há zjiště~í neplatn~sti

š:

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1939, Rv II 236/39.)

žalobce přednesl, že byl výnosem presidia vrchního soudu v B. ze
dne 9. července 1926 přeložen k okresnímu soudu v Š., toto místo však
nenastoupil, poněvadž -onemocněl těžkou neurasthenií, kterou trpěl při
výkonu své služby. V důsledku onemocnění byla mu výnosem presidia
vrchního soudu v B: ze dne 16. července 1926 udělena zdravotní dovolená. Od 17. července 1926 byl v léčení u odb. lékaře a po uplynutí dovolené o trvání své nemoci uvědomil lékařským vysvědčením nadřízený
úřad, okresní soud v Š. mad tento však přípisem ze dne 18. srpna 1926
lékařské vysvědčení vrátil s tím, že lékařské vyšetření zdravotního stavu
žalobcova bude provedeno úředním lékařem ve Z. Posudkem toholo lékaře byl žalobce uznán za úplně zdravého. Cestou administrativní marně
domáhal se žalobce rozhodnutí, že jemu nadřízený úřad není oprávněn
z vlastní moci zasahovati do kompetence ošetřujícího lékaře léčebného
fondu a, že úřad jest vázán předpisy zákona o léčebném londu, podle
kterých podobné zasahování jest nepřípustné. Žalobce předvolán byl
. k nové lékařské prohlídce do zdravotního oddělení zemského úřadu
v B. a z posudku z 9. listopadu 1926 bylo zjištěno, že žalobce skutečně
trpí neurasthenií menšího stupně. Také proti tomuto posudku podal námitky poukazuje na zdravotní stav a žádal o klinické zjištění znalcem
lékařem z oboru nervových chorob. I tato stížnost byla zamítnuta bez
udání důvodů. Výnosem presidia krajského soudu v O. ze dne 2. prosince 1926 byla žalobci dána výpověď ze služebního poměru, kterážto
výpověď byla žalobci doručena dne 6. prosince 19<26. Dalším výnosem
presidia okresního soudu v O. ze dne 18. prosince 192'6 byl žalobce
uvědoměn, že mu byl plat dnem 1. ledna 1927 zastaven. Poněvadž pro
kancelářské pomocníky, kteří byli v soudní službě déle než tři roky,
platí 1měsíční - pro soudní oficianty pak 3měsiční - výpověď, nesmí
tato lhůta býti zkrácena a musí končiti vždy patnáctého neb posledního
dne ka-Iendářniho měsíce. Tím, že výpověď žalobci daná k 31. prosinci
19,z6 byla dána až 2. (6.) prosince 1926, nebyla dodržena zákonem stanovená výpovědní lhůta, čímž je opodstatněna i neplatnost výpovědi ja-kož i další trvání služebního poměru. Žalobce uvádí dále, že ani délka
výpovědní lhůty nebyla zachována podle zákona. Žalobci byla dána
opožděně výpověď jednoměsíční, ačkoliv pro něho platila lhůta 3mě
síenÍ. Byl totiž zařazen do platové stupnice kancelářských oficiantů, na
něž se vztahuje tato výpovědní lhůta. Také tato okolnost jest důvodem
neplatnosti výpovědi. Ani námitka promlčení žalobniho naroku uváděná
stranou ža:lovanou není na místě, poněvadž promlčeCÍ lhůta počíná bě
žeti teprve dnem, kdy poškozený sezná úplně způsobenou škodu. Tuto
skutečně vzniklou škodu mohl žalobce zjistiti až v roce 1937. Tímto
nesprávným postupem utrpěl žalobce škodu ve výši ročního služného
per 8.126.96 K, které měl koncem roku 1926 a poněvadž od dané vý,povědi uplynula doba 11 rokl! do r. 1937, činí obnos na zadrženém
služném 89.396.45 K. Žalobce navrhl proto, aby bylo uznáno právem,
že a) výpověď s'lužebního poměru daná žalobci presidiem krajského
soudu v O. ze dne 2. prosince 1926 a jeho propuštění ze služebního
poměru jest neplatné; výpověď ta se zrušuje a prohlašuje se za neplatnou a zjišťuje se, že žalobce jest i nadále ve služebním poměru;
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b) žalovaná strana jest povinna vyplatiti žalobci zadržený plat za dobu
od 1. ledna 1927 do 31. prosince 1937 ve výši 89.396.45 K. Niž š i
s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c i s o u d z těchto d II vod ů:
Po;!le nenapadeného zjištění prvého soudu byla žalobci presidiem krajsk<;ho soudn v O. dána výpověd' dne 2. prosince 1926. Presidium kraj. skeho soudu v O. vystupovalo iako úřad správni a rozhodlo O soukromoprávním s·lužebním poměru žalobcově (§ 9 vlád. nař. ze dne 7. čer
vence 1926 č. 113 Sb. z. a n.) a tedy o sou krom oprávním nároku. Nechtěl-Ii. se ž_alobce s tí;"to_!ozhoc\nutím správního úřadu spokojiti, měl
Sl_do ~ypovedl mu dane ste"ovatl ~ teprve po vyčerpání opravných prostredku mohl se pak dovola;,alI napravy pořadem práva. Takovou žalobu Jest p.oda!1 podle §,2 zak. ze dne 15. října 1925č. 217 Sb. z. a n.
v propadne Ihute 90 dnu ode dne, kdy bylo straně dodáno rozhodnut(
správního úřadu, který rozho.doval s konečnou platností. Žalobce si však
~o ,":ýpově?i :,ůbec ne~:ěžo~al, takže opravné prostředky nebyly vycerp_any, ny?rz podal pnmo zalobu, ale i tu teprve po 11 letech po výpovedl. Z techto důvodů nemůže míti jeho žaloba úspěch.
Ne j vy Š š i s o u d u'ložil prvému ~oudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Nižší soudy zamitly žalobu, pokládajíce výpověď danou žalobci za
rO"hodnutí správního úřadu o nároku soukromoprávním. Ale s tímto
pravním názore~l nižších soudů nelze souhlasiti, neboť výpověd' ta byla
Jen pr~Jevem _vule Je_dné smluvní strany (zaměstnavatele) vůči druhé
smluvnrstra?e (z~m_estnancI) v soukromoprávním poměru. služebním
(p?dle § 9 vlad. nar. c. 113/1926 Sb. z. a n.). Nejde tudíž v souzené věci
? zalobu podle § 105 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n. a § 1 (I) zákona
c. ,217/1925 Sb .. z. a. o. a pro žalobu v souzené věci neplatila propadná
l?uta dev_adesatrdennl podle § 2 (l) zák. č. 217/19'25 Sb. z. a n. Nebylo
t:,eba .vl.'cerpatl. "; ani není .nutn_o .řešiti, ,zda bylo přípustno vyčerpati
ťTed JeJlm podan!m prot! vypovedl poř~d s~olic správních. I když tedy
zalobce ne~porne neVfcerpal prolI v);'povedi pořad stolic správních,
n~lze Jeho za]'~bu odm~lnoutr pro nepnpustnost pořadu. práva ani zamltn?utr propreklusl nasledkem nedodržení propadné lhůty deva:desátidenm o~ doru~ení rozhodnutí správního úřadu rozhodujícího s.konečnou
platnostJ, kdyz tato lhůta ani nemohla býti žalobcem dodržena když ani
nevyčerpal .p:ořad ~tolic ,správních. Protože nižší soudy zamítly žalobu
pTO preklusl zal?bmho naroku pod'ie § 2 (1) zák. č. 217/1925 Sb. z. a n.
Js_ouce odchylncho, ale nesprávného názoru, nezabývaly se ostatními
pre;!nesy sJ?ornych stran a neučinily potřebných skutkových zjištění,
trpl JejIch nzem ,vadou ve smyslu § 503 č. 2 c. ř. s., pro kterou slnšelo
po?le § 510 c. 1".. s. (jud. 230) rozsudky nižších soudů zrušiti a věc
vratrÍ! soudu prvl1l stolice, aby o ní - nehledě na námitku prekl
podle § 2 (1) zákona č. 217/1925 Sb. z. a n. - dále jednal a zn~:~
rozhodl.

Cis. 17454.
Jestliže výrobce limonád a pod., jenž před tím s úspěchem pro sebe
vyvolal smlrčí řízení podle zákona proti nekalé soutěži, žádá na svých
soutěžitelích, aby neplnili své výrobky do lahví určitého tvaru proto,
že ony láhve se staly pro plnění jeho výrobky příwačné, nemůže se výrobce takových lahví, i kdyby snad byl jednáním výrobce oněch limonád
poškozen, s úspěchem na něm domáhati, nejde-li o případ § 1295 II obč.
zák., zjištěn~ že nemá práva na ony zákazy a že jest povInen se těchto
zákazů zdržeti.
I

(Rozh. ze dne 7. listopadu 19;39, Rv I 480/38.)
žalující přednesla, že vyrábí veškeré druhy lahví pro sodové vody,
limonády a ovocné šťávy a zejména také baňaté láhve se zledovatělým
povrchem, kterých se užívá všeobecně k p'lnění limonádami a ovocnými
šťavami. žalovaná vyrábí sodovky, limonády a ovocné šťávy, které
v poslední době plní do baňatých lahví se zledovatělých povrchem
a požaduje na ostatních výrobcích nápojů, jež sama vyrábí, aby pro své
výrobky těchto lahví nepoužívali, tvrdíc, že tyto láhve se staly pro ni
přiznačnými, takže s hlediska zákona o nekalé soutěži je zneužívání
takového .označení jejich výrobků nepřípustné. Proti firmě Leo A. a
Bedřichu W.podala návrh na zavedení smírčího řízeni podle zákona
proti nek. soutěži č. 111/1927 Sb. z. a n. V tomto řízení jmenované
firmy uznaly stanovisko žalované strany a zavázaly se oněch lahvi nepoužívati. Tímto způsobem postupuje žalovaná i proti jiným firmám,
není však k tomuto postupu oprávněná, neboť 'láhve toho druhn jsou
v bývalém Československu vyráběny již 10 let. Plnění do těchto lahVí
ovocnými šťavami není originální myšlenkou žalované, lahví těch užívali
již dříve v tuzemsku jiné firmy, tak zejména česká společnost pro prů
mysl cukerní v M., která se pokusila vzor tento chrániti, což se jí však
nepodařilo. Žalovaná strana činí si nárok na výlučné užívání těchto
lahví jen v určitém omezeném obvodu v okrese V. a proto užívání těchto
lahví nemůže býti pro ni příznačné. Těmito zákazy žalo·vané strany
vzniká nebezpečí pro žalujicístranu, že odbyt jejích výrobků klesne.
Přidáváni ovocného masa do ovocných šťav není původní myšlenkou
žalované strany. Vzhledem k tomu navrhla žalující, aby bylo uznáno
právem, že se určuje, že žalované straně nepřísluší právo zakazovati
výrobcům sodových vod, limonád a ovocných šťav, aby pro své výrobky, t. j. nápoje všeho druhu, zejména ovocné limonády používali
baňatých skleněných lahví se zledovatělým povrchem, že jí nepřísluilí
toto právo zejména i po!:ud se týče výrobců sodových vod, limonácd a
ovocných šťav bezprostředně v oblasti okresu V. s ní soutěžících a, že
jest žalovaná povinna zdržeti se takových zákazů. P r v Ý s o u d uznal
podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvady:

. Přisvědčiti jest sice dovola:telce, že žalabce nemusí uvésti v žalab'
pravD! paměr ~~bo pTávní předpis, a který žalobu apírá nebať jest ,~
sOU?U, .aby uva';"l, pod který právní předpis jest skutko~ý základ ž IV~c"
padradltl. To, vsak odvolací soud učinil. Zdržovací nárok, jak jest ~~dl~
skutkaveho pr~dnesu opodstatňován, nelze však vyvaditi ani z předpisu
§ 1330 obč. zak .. (sr,ov. Sb. n. s. Č. 14128, 13318 a 11916) ani jak odvolacl s?ud sprav~e. uzn~l, z ,pře?pisů zákana proti nekalé' soutěži.
Poukazuje~11 dO,val~D! .v. teto pnčme zejména na předpis § 1 cit. zák.
je~~ mu. ~JC~ pn~'vedč1l1 v tom, že podle to11ota zákonné110 předois~
n;uze byl! zalovan také nesoutěžítel (za splnění astatních pOdminek
tl;nt? predplsem ~yžadov,anýc?), alejen tehdy, ruší-li v razporu s dat""
rynu mra.vy s?utez~ ke ~~ade soutezitele sautěiní pařádek. Tomu tak
~ sa.uz~nem pf1p~de nemuze ani býti podle vylíčeného skutkavéha dě'~
:alooD!~o, I?ratoze o rušení soutěžního pařádku vytýkaným jednáníhl
zal~v~n~ nejde;.k ,tamu,nest~p tvrzené poškozování davalatelčíno. Tat~
vytyka zalav~.ne, ze, !,o~aduJ1c na svých sautěžitelich, aby pm své výrabky nepa.uzl;'.al1 ~r~Jtych lahví, vyrápěných dovolate'lkou, pro ta že se
s~al;: pro nI pnznacne!. podala návrh na zavedení smírčího řízení protí
f~rmam ~eo A. a Bednchu W., které stanavisko žalované uznal 'a ž"
taka~
l!;nta zpusobem 'postupuje žalo~aná také protí jiným firmám.
vemu postupu vsak zakan proh nekalé sautěži žalovanau apravňoval
~ejde t~ P?dle toho a otázku bezprávného osobování si práva se stran'
::alovane, jak v ta p.rávě. záporná žaloba určovací vyžaduje (Sb. n.
c. 9593),. kdyz v~tykany postup byl vyvolán atázkou aprávnění lnění
da U:Čltych !ahv! mezi soutěžiteli žalavané, jež háji'la svaji so~těžní
.pas,~, . a ,kdyz ~taz~a ta vbyla mezi soutěžiteli při nejmenším sporná a
ne~YJ~sne:l.a. v.zdyt stejne nebyla by lze žalavané vytýkati, kdyby místa
smlrclha nZe!;,. byla. v~liJ~ pařad práva a nebyla by lze pro taka'l'
pastup ,zakraClt1 prol! ll! zaparnau určavací žalabau. V jednání žalov ~
nelze vsak spatřa.vati ani ~ikanavsní výkon práva ve smyslu § 1295" dr~~~
od~tavec abč. zak., ktery by zalabkyni opravňoval k náhradě škod y
c~z ?aval~tellka ani n,etvrd!la. I kdyby bylo lze žalabu prvou částí žr~
labmh,:. navrhu povalOval! za samastatnou určovací záparnau žalabu
a z,a pnp~stnau prato, že svým razsahem přesahuje rámec žalob na
pl~em, ~ejsou tu. v rámci skutkových akalností, na nichž je žJoba
urcovaCl vybudavana, dány předpaklady pro její úspěšnast.
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• Zrušení kupni ~ll1Io~vy podle § 934 obč. zák. lze se domáhati i v těch
připadech, kde predmetem smloucvy byly věci umělecké nebo kult •
urm
hodnoty (obraz starého mistra).
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1939, Rv I 1068/39.)

Žalobce přednesl, že koupil dne 20. dubna 1937 ad žalovaného obraz
pacházející od malíře Velasqueze za ujednanau kupní cenu 375.000 K. .
pazději však zjistil dobrozdáním Pradamusea v Madridě a Augusta
L. M., že se nejedná o dílo Velasqnezavo, nýbrž, že jest to méněcenné
dea, jehaž hadnata je někalik tisíc K. Paněvadž abecná cena obrazu
nedasahuje ani polaviny kupní ceny, kterau žalobce za obraz zaplatil
a žalobce neprahlásil, že abraz převzal ze z'lláštní obliby, damáhá se
žalobce mimo jiné také vzhledem k předpisu § 934 abč. zák. výroku,
že jest žalovaný povinen zaplatiti mu prati vrácení obrazu 375.000 K.
Proti žalobě namít'l žalavaný mima jiné, že předpisů § 934 abč. zák.
a zkrácení přes palavicí abecné ceny nelze v sauzeném případě paužítí,
poněvadž žalabce převzal obraz ze zvlášltní záliby, jaka je tomu vždy,
kupuje-li se umělecké díla. Niž š í s o u d y zjistivše, že žalabce zaplatil za abraz 275.000 K na hotavosti' a, že vedle taha dal žalavanému
na trhavau cenu abrazu několik abrazů, jichž cena nebyla blíže určena,
uznaly pod'le žalaby tak, že jest žalavaný pO'linen zaplatiti žalobci pratí
vrácení abrazu 275.000 K, jinak žalabu zamítly, o d 'I o I a c í s a u d
z těchta d ů vod ů: žalovaný má za to, že uplatnění práv v § 934 a. z.
vytčených předpokládá zrušení právníha jednání, jehož důsledkem teprve jest navrácení v předešlý stav. Poněvadžslovné znění žalaby nenavrhuje zrušení kupní smlou'lY, pokládá odvalatel razsudek žalobě vyhovující za tak nedostatečný, že jej nelze přezkaumati. Odvolateli nelze
dili za pravdu. Pod'le ustálené prakse nejvyššíha soudu (rozh. Sb. n. s.
Č 11188) není zapatřebí návrhu žalobního na zrušení smlauvy, ačkoli
i v § 932 a. z. jest použito sla'l »žádati za zrušení smlauvy«. Ona prohlášení jest spatřavati již v tom a je učiněna mlčky, damáhá-li se pronajímatel na př. vyklizení a adevzdání najatých místností, neboť vyvazuje důsledky z ustanovení § 1118 a. z. a nelze tomu razuměti jinak, než
že žádá zrušení smlouvy. Domáhá-li se tedy žalobce vrácení kupní ceny
z důvodu § 934 o. z., damáhá se tím mlčky také zrušení smlou'ly. Pajetí
deklaratorního výroku a zrušení do rozsudečnéha výraku je na místě jen
v případech, kde má žalobce právní zájem na něm (§§ 236, 259, 228
c. ř. s.). Neurčitast žalabní žádasti a mzsudečnéha výraku sh1edává žalovaný s hlediska § 7 ex. ř. i v tam, že adsauzením k zaplacení tržní ceny
prati vrácení »abrazu« není tento blíže individualisován, takže výrak
razsudečný jaka neurčitý nehadí se k exekuci. Odvalací soud nemá
výtku za opadstatněnou. Označení asoby oprávněné a povinné, předmět,
způsab, rozsah i čas pavinnéha plnění jest v razsudku uveden. Přihlíží-li
se pak k ustanavení §§ 7/2 a 8 ex. ř., nebylo by povalení exekuce, nabude-li rozsudek právní moci, na tom závislé, aby byla prokázáno, že
vzájemné plnění byla už vykonána nebo zjištěno. O'kalnast tata přichází
v úvahu teprve při výkanu exekuce pokud se týče vyřízení návrhu padle
§ 42 Č. 4 ex. ř. Věřitel může také za exekučního řízení orgány 'Výkannými pra'lo]:ilatně adevzdati věci, je-li k tomu nájemným plněním zavázán (§ 25 ex. ř., § 379/5 jed. řádu, razh. Sb. n. s. Č. 1769). Nemůže
tedy neúplné označení obrazu býti případnému vedení exekuce na závadu. Že jde o abraz koupený 20. dubna 1934 jaka od Velasquese pocházející, není mezi stranami sporno. Odvalatel napadá pak právní náCivilní rozhodnutí XXI.
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zor ....
prvého
soud,u,
že lze v souzeném případě použíti § "34
o
d'
"
•
'::.1
• z. a z u~az,:uJe, z:.J.es~ roz~odnou stanovení obecné hodnoty v době koupě a
z~ treba ~zIlI .pr~dp!~u ~ 305 o. z. Toto ustanovení však právě odvolacÍ
vYV?dy p:ehlIzejl. ~adna ~, obecná cena se stanoví, odhadne-Ii se věc
po~.~ uZltku, ktery Se zretelem k době a místu obvykle a všeobecnskyt~. t? takové ceně slyše.~! ~y!i znalci a soud se posudkem řídí. cen~
zvla~tn: oblI~y se podle zJI,stenr soudu nejedná. Obecná hodnota je záVlsl~ pr~devslm. od doby a místa ~OlIpě; nabídka a :poptávka světová
nem smerodatna. Obrazy mohou mll JInOU hodnotu v čech' h ..
ř v New Y k
Kd b
.
, a c , jlnou na
P,~
.
or u~ ,y y ~xlstovala a byla směrodatná nějaká hodnota
sv~t?va, podle svetove nabldky a poptávky, musil by obraz míti v celé
s~etev steJ?ou cen~. Znalci ~ošli vk z~věru, ~: nejde O dílo Velasques~
ny?r~ o ~r10 Italskeho nebo spanelskeho malIre z první poloviny 17 stolet.I, Jeho.z osobu nelze blíže určiti. Jest tedy obraz posuzovati jak~ bezet":,en~y. Jeho hodnota činí podle znalců 40.000 K až 70.000 K. Ne'de
o zadny odpor ~e SpISY,. když soud přihlíží k posudku znaleckému, J že '
obraz lze prodalI. v cechach za tuto cenu. Laesio enormis není také vylovučen~ pn k~~PI uměl,:c~ých předmětů. Je-Ii tu obchod umě1leckými
predmety, tvon se nutne 1 cena tržní. a ceně zvláštní obliby lze mluvit"
tehdy, kdy~ v.ě5' m~. ':~ro n~koho určitou cenu z důvodů, které tkv:
u .osoby te, muze b~lI. 1 zalozena na zvláštních poměrech nebo náhod"'
n>:c~ vlastnostech ve~I. 0. tak?vé případy zde nejde. Nejde také 'ak
mIm ?O~~lat~l, o umeleoky umkát. Pro to zjištění prvého soudu ~e~o
skytuJe zadn~.ho 'podkladu. V~vo~y, .které se týkají zamítací části rozsUdku; ~ema].I..V!Znamu. ZamltacI vyrok je pravcplatný, není napaden
?~volamm. Zjlsteno pak. byl?, ž~ trho.vá cena v penězích byla smluvena
cas!kou 275.000 K. Vracem teto častky se žalobce právem domáhá
z duvodu § 934 o; z.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhově'i dovolání.

°

Důvody:

v~ej.de zde již o zmatečnost rozsudku, protože výtky dovolatelovy
smerujl pouze proh rozsudku soudu procesního kdežto dovolací důvod
§v 503 Č. I c. ř. s. mávna mysli pouze rozsudek ;oudu odvolacího, jemuž
vsak .dovolatel zmat,:cnost ve ~myslu § 477 č. 9 c. ř. s. nevytýká. Dlužno
te.~ Jenom. zkoumatI, nebylo-II s hlediska předpisů hmotněprávních pře
kazky prolI tomu,. ab);: mvohlo býti. uznáno o žalobní prosbě, pokud se
zakladala n~ zkrac,enr pvres vPO.I~VICI podle §§ 934 a násl. obč. z.rk.
V tomto smeru dluzno pnsvedčlh odvo'la,címu soudu že tornu tak není'
Nes~jd~ na t~m, že ani v _žalob ním petitu ani v rozsJdkovém výroku ne~
?ylo vyslovn.,e uvedeno, ze se smlouva z tohoto právního důvodu zrusu]e, !rebavpr~dpokladem nároku z tohoto právního důvodu uplatněného
tak~ve zru.sem .smlouvy podle zákona skutečně bylo. Žalovanému nestala
se u]m~ lIm, ze ~ lakovému výslOvnému, výroku nedošlo, protože ani
z~ dane!lO ~tavu ~ecI nelze Poc!,ybovati o t?m, že jak žalobce sám, který
prec.e sam ].a~o dt;sledek se Sve strany nabldl vrácení koupeného obrazu,
tak ]menovlte take oba soudy ve skutečnosti na takové Zrušení smlouvy

pomýšle'ly a, že k němu jejich výrokem ve skutečnosti došlo. Není tím
ohrožena ani právní bezpečnost a proto dovolací soud nemá za potřebné
poopraviti v tom směru rozsudečné výroky nižších soudů. žalovanému
nevzešla újma ani z tohq, že se ve výroku nečiní zmínka o oněch obrazích, kterých se mu od žalobce dostalo, jak k tomu poukazoval v odvolání. Konečně nemůže být i řeči o neurčitosti žalobního nebo roz sudkového výroku v příčině obrazu koupeného od žalovaného, protože mezi
stranami není pochybnosti o tom, O který obraz ve skutečnosti jde.
V těchto zde naznačených směrech neučinil žalovaný žádné připomínky
před procesním soudem, ač by tak byl měl učiniti podle procesuálních
předpisů, jestliže považoval tyto právní otázky za důležité, aby o nich
bylo pojednáno. Bezpodstatná je výtka rozporu se spisy, protože se netýká skutkových předpoldadů, nýbrž názoru soudu o tom, zda jde o unikát čili nic. Že smluvená cena obrazu činila 275.000 K, je v souhlase
s rozsudkem zmíněného soudu. Bylo již naznačeno, že po právní stránce
nesejde ani na tom, že žaloba byla co do 100.000 K zamítnuta a že si
žalovaný do této zamítavé části rozsudku nemohl stěžovatí. S hlediska
předpisů §§ 934 a 935 obč. zák. o. posoudily niMí soudy tuto věc
správně. Správně tu položily za základ také předpis § 305 cit. zák. o ceně
řádné a obecné, o jejíž určení v souzeném případě běželo. žalovaný
mluví v dovolání neprávem o ceně tržní, a tak nejsou na místě ani dů
sledky, které z tohoto nepřesného označení dovozuje. Neprávem vytýká
odvolacímu soudu, že prý se vůbec nevypořádal ~. námitkami, jež žalovaný uplatňoval v odvolání k objasnění otázky, zda je či není vyloučen
opravný prostředek zkrácení přes polovici při prodeji a koupi umělec
kých předmětů. Vždyť na jiném místě sám připouští, že se odvolací soud
v této otázce postavil na stejné stanovisko, které podle vlastního vylíčení žalovaného zaujal také Klangův komentář. Také dovolací soud považuje toto posouzení zmíněné otázky za správné. Nejde tu, v hospodářském styku, o to, jakou kulturní hodnotu mají umělecká díla, jaká je
tedy tato nehmotná, a proto třeba jen imaginární, hodnota. Pro hospodářský styk dlužno posouditi také umělecká díla jako předměty takového styku, tedy jako jiné zboží, jež může býti předmětem úplatných
převodů, při nichž se hospodářský zájem jedné i druhé strany projeví
úplatou v penězích, tedy cenou. že tu také umělecká hodnota může býti
, a bude jedním z činitelů, které určuií cenu, o tom netřeba pochybovati
stejně jako o tom, že v konkretním případě bude na určitého kupce
působiti také jeho osobní poměr ke kupované věci, který třeba může
býti zcela opačný, než jaká je obecně uznávaná hodnota (nebo bezcennost) umělecká a kulturní. Nelze však souhlasiti se žalovaným, jakoby ona skutečnost sama, že se předmět koupě - třeba umělecké
dílo - kupujícímu líbí, stačila k 'úsudku, že mimořádná cena podává
se právě jenom ze zvláštní obliby kupujícího, protože přece je na bíle
dni, že pravidelně se kupují předměty, jež se kupujícímu zamlouvají.
Hledíme-'ij pak k tomu, co žalovaný před procesním soudem uváděi
k vyvrácení nároku žalobcova, pokud s.e opíralo zkrácení přes polovici,
shledáme, že v obraně žalovaný hlavně kladl důraz na to, že šlo o pretium affectionis a že nedošlo-Ii k výslovnému prohlášení žalobcovu, že
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tak. j~s~ nutno .prý tak usouditi z průběhu celého vyjednávání, při
cemz prave zalovany budoval na tom, že Jde o takové umělecké dílo
u něhož nabídnutá cena jinak ani nemůže býti ho,\nocena. fen to názo;
nepovažuje dovolací soud za správný, jak již bylo uvedeno. Také taková
umělecká díla 1110hou býti a bývají předmětem obchodu a může se
u !1i:h utv?řiti !aková cen,a) kterou lze podle ~.asových a místních pomeru povazoval! za cenu radnou a obecnou, pn čemž se užilk.ová hodnota, jakou má zákon na mysli, neurčuje výlučně hodnotou kulturní nebo
uměleckou, nýbrž př~padně také jinými cenovými faktory hospodářského
stJ::~~ (h,blvo~t, P?ptavka a pod.). A tu ovšem nesejde na tom, byl-li již
melty p:edmet sam, o jehoz obecnou hodnotu půjde, předmětem onoho
styku, predmětem obchodu, nýbrž hleděti dlužno k tomu, jak se cenové
pom~:y vytvářejí u takových předmětů vůbec. Než v souzeném případě
byl Jlz. onen obraz sám .předmětem hospodářského styku, žalovaný sám
se zmlllll o tOI11, Flk sam obraz onen kupoval, že dal za něj v Paříži
aSI 100.000 K, a že pojistil obraz při dopravě na 250.000 K. Z toho
přece dlužno usuzovati, že sám žalovaný o peněžní ceně obrazu uvažoval, ž:, si tedy ~~~. ?braz P?clle p~n~žnfjeh? hodnoty oceňoval. jestliže
tedy muze zde pnjlÍ! takove ocenenl v penezích v úvahu vůbec nelze
zaji,sté vyloučiti ani možnost určení obecné ceny, to jest ceny, podle níž
mozno peníze do koupě obrazu vložené zase získati prodejem v čemž
právě spatřovati dlužno onu užitkovou hodnotu, kterou má ~a mysli
zákon, a kterou nesprávně žalovaný směšuje s hodntou kulturní nebo
uměleckou, anebo ji za tuto zaměňuje. Že by snad žalovaný svou obranu
oi~íral také ~.~no ~ísto zákona"podle něhož nelze onoho právního prostredku pOUZIÍ! take tehdy, kdyz pravou cenu nelze již vyšetřiti (§ 935
předposl. sl. obč. zák.), nelze z jeho vývodů s bezpečností vůbec usouditi. Před procesním soudem, jak již řečeno, žalovaný sám mluvi'i o růz
ném cenění obrazu, nečinil námitek ani proti tomu, když soud připustil
d~kaz znalci k vyšetření obecné hodnoty obrazu, ba dohodl se s odpurcem o oS!lbách znaleť!, což by zajisté nebyl nechal bez výhrady,
kdyby byl mel z~ ~o'. že .onu c;nu již vůbec ~yš'etřiti nelze a kdyby byl
mel na mysh zmlllene mlsto zaJkona. Než netreba podrobněji rozebírati
že za :daného.stavu věci ono místo zákona vůbec nemůže přijíti v úvahu:
protoze ,tu zako,:u tanuly na my~li. poměry. docela jiné, neboť vývody
zalovaneho, ktere by se daly uvesÍl v souvI~losti s tímto právním poso~z~?í~n a. s }outo pr~vní .otáz~?~, ,dovo!ací soud neuznává za pře
svedclve, nybrz souhbsl v teto pncme s nazorem odvolacího soudu že
ani u uměleckých předmětů není vyloučeno použíti předpisů o zkrá~ení
přes polovici, neboť také u takových předmětů s hlediska hospodář
s~é~O styku, pří?a~ně obcho~u s obrazy, je ?,ožno~t hodi!Ocení v pene~lc~! !edy tvorem cen a Je)'ch p,~~yb, se vse?1i dusledky v toho vyplyvaJIcll111. Proto nepochybIly mzsl soudy am v tom, jestliže určení
obecné ceny učinily vůbec předmětem důkazu znaleckého. Nepochybily
po právní stránce ani v tom, že při tom přihlížely nebo daly znalcům
přihlédnouti k poměrť!m v místě smlouvy, tedy v čechách, neboť je to
v souhlasu s doslovem, ale také s intencí zákona, protože kupující je
zajisté oprávněn obrátiti věc k svému užitku zpeněžením právě také
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tam, kde ji koupil, nehledíc k tomu, že by bylo bývalo na žalovaném,
aby byl naznačil hned před procesním soudem, kteréže místo by bylo'
mělo býti vzato za základ k vyšetření obecné ceny a jak by se ona byla
na tom místě projevila, což však žalovaný neučinil. jak v tomto směru,
tak také co do autora obrazu vyslovuje žalovaný pouhé hypotésy, domněnky, s nimíž ovšem nelze se spokojiti pří ř~š.ení sp~ru a .rozhodování
věci. Správně posoudily soudy a daly po'soudltI znalCI take obraz Ja~o
takový podle toho, jak se objektivně posouditi dal, bez ohledu na maznosti ve sporu nedokázané nebo na domněnky žalovaného. Pro toto obc
jektivní posouzení obrazu jako předmětu, pro který. má ~ýti"určen~
obecná cena, možno vzíti v úvahu jenom to, co Je objekÍlvne prljat<Jlne
pro znalce, a tak oni skutečně také peněžní hodnot~, .tedy c~nu .obrazu,
posuzovali, při čemž nesejde na tom, že se v ocenem rozchazeh. Okolnost, že snad podle domnění žalovan~ho mohl p'řijíti ,v úva,hu jako. a~tor
obrazu určitý autor, nell'ohla zde býtI rozhodu]Icl. Vzdyť zalovany sar:"
snaže se vyvrátiti námitky žalobcovy, že byl uveden v omyl anebo ze
byl v omylu, se ohrazoval a trval na tom, že on;n obr~z ~ni}a ?br.a:z
Velasquesuv neoznačoval aní jako takový neprodaval, nybrz pnpoj11 jenom atesty, jež uváděly onoho mistra za půvorl;:e obr~zu. On~ posudky,
jež byly opatřeny soukromou cestou, nelze ovsem vzrl! za zaklad oceňování obrazu což žalovaný sám nepřímo uznává. Neměl by pravdu,
kdyby snad chtěl budovati v do'volán( na tom, že žalobce měl dokázati,
že obraz od jmenovaného malíře nepochází. Sám správně uvedl, že podati dť!kaz o určité právní skutečnosti náleží tomu, kdo ji tvrdí a nikolí
tomu kdo popirá (quí affirmat, non qui negat). To však neplatí jenom
o žal~bci, jak se snad dovolatel mylně domnívá, nýbrž o obou stranác~;
také žalovanÝ musí podati důkaz o právní skutečnosti, na které budUje
svou obranu: jestliže' snad měl za to, že obraz má větší obecnou cenu
proto, že jde O' obraz jmenovaného mistra, bylo na něm, aby tuto skutečnost dokázal a nemŮže průvodní břemeno přesunoutI na žalobce, aby
dokazoval od kterého že umělCe obraz nepochází nebo pocházeti ne,
h '
může. ŽalO'vaný nejen, že nějaký průvodní návr v tomto smeru neučinil, nýbrž vážně ani netvrdil, že o zmíněné?o pť!~.o~ce skut~~ně jd~;
sám uvedl, že pť!vodně považoval obraz za vytvO'r JIneho, ,urč.!teho puvodce, ovšem později k dolíčení své dobré víry a k vylouce'lll obmys}ností trval na tom že osobně je přesvědčen o' tom, že ony atesty o puvodci, jež dal ž~lobci" jsou správné. Toto jeho osobní přesvědč~ní
nemŮ'Že však býti základem určení. obecné ceny c;bra~u , a. n,elze po.zadovati a ukládati ž2!lobci, aby spravnost onoho presvcdcem zalovaneho
vyvracel.
čís,

17456.

Lze se domáhati obnovy z důvodu podle § 530 č. 7 c. ř. s" dozvě
děla-Ii se strana teprve po vydání rozsudku o jménu a adrese svědk,!,
o jehož existenci sice věděla již za sporu, jehož však ,nemohla vypátrati,
ježto šlo o osobu neznámou a jednání sporných stran jen náhodou pří
tomnou.
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Nesejde na tom, že se strana o svědkovi v původním sporu nezmínila
a nenabídla důkaz jeho výpovědí, když by ani ve lhůtě, případně jí soudem udělené (§ 279 c. ř. s.)., po něm nemohla pátrati, nýbrž mohla po_
čítati jen s tím, že by ho mohla náhodou nalézti.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1939, R I 604/39.)
Rozsudkem prvního soudu ze dne 24. listopadu 1938 by'la pravo-

platně zamítnuta žaloba Marie S. proti Růženě O. na zaplacení 1.300 K,
ježto žalol:Jkyně neprokázala, že jí žalovaná dluhuje zažalovanou částku.

Ve sporu o obnovu přednesla žalobkyně Marie S., že při hovoru dne
18. února 1936 mezi ní a žalovanou byl přítomen náhodný zákazník žalované, uhlířský dělnik, jehož však neznala ani co do jména, ani co do
bydliště, který rr.ůže potvrditi, že tehdy žalovaná strana dluhov<ila žalobkyni kromě částky 1.300 K ze zápůjčky ještě 560 K za zboží, a že
žalovaná tehdy zaplatila žalobk}'1ni 560 K za zboží, kdežto ohledně
zbytku zápůjčky žádala žalobkyni, aby jí poshověla. Na to příjem částky
560 K za zboží žalobkyně také potvrdila do knížky se zelenými deskami
dOle pod textem. Poněvadž tato výpóvěd' uhlířského dělnika, jehož
jméno a adresu zjistila žalolkyně teprve dne 9. 'ledna 1939 při náhodném setkání, mohla by mlti ve spojení s ostatní výpovědí rozhodující
vliv na rozhodnoutí sporu dřívějšího ve směru přfznivém pro žalobkyni
a poněvadž v dřívějším sporu žalobkyně tohoto svědka použíti nemohla,
třebas by o něm měla vědomost, právě proto, že ne'znala jeho jméno
a adresu, domáhá se žalující podle § 530 č. 7 c. ř. s. obnovy řízení.
P r v n í s o u d zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d, vyhradiv pravomoc, uložil prvnímu soudu nové jednání z těchto d II vod ů: Prvý soud
zamítl žalobu proto, že v daném případě, měla-Ii žalt.!jící vědomost o svě
deckém důkazu, při čemž jméno a adresu svědka doposud neznala, bylo
jeji povinností. aby důkaz tímto svědkem nabídla a žádala o po'volení
lhůtu ve smyslu § 279 c. ř. s., po případě zároveň i o přerušení řízení ve
smyslu § 167 c. ř. s. a, že teprve v případě, že by tento důkaz ve smyslu
§ 279 odst. 2 c. ř. s. by: z jednání vyloučen, zůstal by jí zachován důvod
obnovy, nikoliv ovš:em ve smyslu § 530 Č. 7, nýbrž ve smyslu § 531
c. ř. s. Ježto žalující strana se tak: nezachovala, nemůže se vůbec domáhati obnovy podle § 530 Č. 7 c. ř. s. S tímto názorem nelze souhlasiti.
žaloba jest opřena o důvod § 530 Č. 7 c. ř. s. Soud prvé stolice spatřuje
zavinění žalující strany v tom, že se nezachovala ve smyslu předpisu
§ 279 c. ř. s., případně § 167 c. ř. s. Co se prvého týče, přehlíží prvý
soud, že citované zákonné ustanovení neukládá nijakou povinnost straně,
k provedení jejíhož důkazu vadí nějaká překážka, nýbrž, že stanoví
pouze pravidlo pro postup soudu v takovém případě. Proto'že také lhůta,
o ní'ž toto ustanovení speciální jedná, nemá povahu lhůty, jež má straně
důkaz vedouci umožniti jeho provedeni, nýbrž lhůty, jež má obmezilt
jeho provedeni časově, sledujic účel rychlého provedení sporu. Bylo
by proto protismyslné nutiti stranu důkaz vedOUCÍ k žádosti o udělení
takové lhůty, když jeji stanovení směřuje proti této straně. 'Leč i kdyby
bylo lze vycházeti z toho, že strana, která má důbz, jehož provedeni
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í ' řekážkv určitého trváni, má povinnost důkaz ten ~~?idnouti, a žávad p uděléní lhůty k jeho provedeni, ,nebylo bJ. pOUZlt~§. 279 ,~335!
dat~ z: na místě, neboť předpokladem Jeho Ji,ouzlh ~ kaz~e,? pn~ade
c. I; . tana může n'abidnouti určitý důkaz. Dukaz svedecky Jest dukaz
Je, ~e ,s r 'ehož plyne že lze véstí toliko důkaz svědectím určité. osoby,
o~~olf~ ~s~by blíže n~určené, tedy zejména OSO?)'" štr,ana a;lI po~le
nt éna nemůže označiti. Pokud strana osobu, JeJlmz sv~dfctvlll2 d c ~~
.I';' ti důkaz nepojmenuje, nelze mluviti o tom: !en~bld a sve ~c y
v:s az roč~ž není moŽno o t<lkovémbezo])saznem navrhu, ~tery
není nabídnutím
vydávati
;hz
s 'vodní či jiná. Proto i z tohoto hlediska jest mylny nazor prv:
pr~du který opírá se zřejmě o rozhodnutí Sb.n. s. ,1'. 351! Jehoz} 11.~~vý ~áklad však byl jiný. Pokud pak prvý~oud po~kaz~Je na predpl~
167 c. ř. S., činí tak .zcela nepřípadně,~ neboťr.redp.ls te,:, ~t~nov~
§ ouze že
ustanovení §§ 163 az
s.
Podle' 'iných přec\pisů c.ř. s. má nastati prerusem z JlllXC? d!-,xot;lu:
p klld;í však předpis ten sám takového důvodu, a o Hne , zakonn~
~::':l1ovenr, jež má citovaný předpis namysli: nebylo by lze ,také návT,
na. přerušeni opříti, ježto takového ustanovem nem.
, .
Ne j v y Š š i s ou d nevyhovělrekurst.!.

jí!

d~~tečngsti

důkazu,

předchozích

nějaká ~sne~enl, ať

X:

t

~65f' ~. ).es~ U~ltt, kd~z

D ů vod y:
Doslov § 530 Č. 7 c. ř. s. »nebo nalezne důkazy nebo n,ab,:de t.eprve
možnost jich použiti« zni zcela všeobecně a ,nelze uvedeny pre?pls z~
kona omezovati jen na důkazy list!nné. ~alobkyn~ byLa by moh ,a v pu:
vodním sporu nabidnouti důkaz Jen svedkem, ,p.resne o,,;načenym; CQZ
I ne z § 277 prvý odstavec c. ř. s., podle něhožJest v,pruv?d,nl;n ,u,sne~e~i přesně označiti průvodní prostředky. ~oz~odn~h, uver;JHene hQ~
Č 351 Sb tl. S má jiný skutkový poklad. slot v nem o svedka, Jeo~
ž~lobce z~al j~ko dělníka žalovaného. Mohl jej prot? leh~o ~YPI {jtr~t!.
V
."
šakjde o neznámého náhodneho zakazmka za, ovane,
kSžoeu~~~~b~e~ě van i nemohla po něm pátrati a nemohla počít~ti :stím"
by ho molI a najítí v
kterou by jí
snad uqeltl, I
ohla očítati nejvýše jenom na náhodu. Za tech okol!lOSh neze JI
e
právo na obnov?/ízení
o
svědkovi v ůvodním sporu nezmtnlla,. nebo}~ ne.na ld a
u a~ )~ .o
výslechem, němuž podle tehdejšího sta,Vu vec\. ant .nemohlo dOJItI.

i~

nějaké ,lhůtě,

~ zása~ odepříti

~oud

jen~mpro~)

kdy.~

t

~~k o~~

f
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Vymáha 'lei strana musí v exekuční i.ád()Sti tvrditi· a "efejnou Iistin,ou
odl § 9 ~x. ř. prokázati totožnost povinného s dlužnike,!11 uyedenym
eX:kučním titulu, byla-Ii později dlužnlkovipovolena zmena J~na."

e
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Byla-li však exekuce bez takového důkazu prvým soudem již jednou
podle téhož exekučniho titulu povolena a nenapadl-li povinný toto usne"
sení, neměl rekursni soud důvodu, aby bral totožnost povinného s pravým dlužníkem v pochybnost.
(Rozh. ze dne 9. listopadu 1939, R I 515/39.)
P r v Ý S o u d povom vymáhající straně exekuci zabavením pohledávky. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ův od y: Podle §9
ex. ř. lze povoliti exekuci pro jinou osobu, nežli tu, která jest jako
oprávněná v exekučním titulu uvedena. nebo proti někomu jinému nežli
tomu, kdo jest uveden v exekučním titulu jako povinný jen, pokud se
prokáže listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými, že nárok v eXekučním titulu uznaný nebó závaz~k v něm určený z o'sob tam pojmenovaných přešel na ty osoby, od nichž nebo proti nimž jest exekuce navržena. Vymáhající strana tvrdí v exekučním návrhu, že původně se
jmenoval povinný Muller a, že po vzniku exekučního titulu byla po,vinnému povolena změna jména na Miller, ale nepředložila o tom podle
§ 9 ex.. veřejnou listinu, a.čkoliv předlože:ní takové listiny jest v takovém připadě nutné (Komentář Neumann-Lichtblau, I. díl, str. 71).
Měl proto prvý soud takovýto' návrh zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Jest sice správné, že podle § 9 ex. ř. má vymáhající strana veřejnými
listinami prokázati, že pohledávka exekučním titulem vykázaná přísluší
jí a proti povinné straně, že ona jest pravou a oprávněnou vymáhající
věřitelkou a povinná strana pravou povinnou stranou. Leč v tomto pří
padě toho již potřebí nebylo. Podle obsahu notářského spisu ze dne
30. září 1925, který jest exekučním titulem, přísluší pohledávka proti
V. Mullerovi a bylo proto na vymáhající straně, když později zemským
úřadem v P. byla povinnému po'volena změna jména na Miller, tuto
změnu nejen v exekuční žádosti tvrditi jako v daném případě, nýbrž ji
i veřejnými listinami prokázati. Av'š1ak, když byla podle tého'ž notář
ského spisu povolena téže vymáhající straně okresním soudem exekučním v P. již exekuce rovněž proti V. Millewvi dne 29. srpna 1936
č. j .... a také dne 20. března 1937 č. j .... , aniž by tato usnesení exe- .
kuci povolující byla povinným napadena, nebylo již důvodu, aby bylo
rekursním soudem bráno v pochybnost, že povinný M. jest pravou povinnou stranou.
čís.

Ustanoveni § 25 odst. 1 zák.

17458.
Č.

100/1931 Sb. z. a n. dává nespor-

nému soudci toliko m o ž n o s t provésti zjištěni práva nebo právnlho
poměru

v nesporném

řízeni, nenařizuje

mu však, aby tak

činil

v každém

569

"padě. Odkázání účastníku na řízeni sporné není žádným z důvodů

:atečnosti,

uvedených v § 41 uved. zák.
Ustanovení§§ 125, 126 nesp. pat. neby!a po~ena. (~ 46 odst. 2
nes • říz.), odkázal-Ii pozůstalostn! soud zákonneho .~edlce na .t>O!~~
áea proti dědici z posledniho pořízení! jež bylo z~ze~o. v nal~zl~e
formě a jehož pravost nebyla popřena, třebas zákonny dedlc tvrdl, ze
jde jen o dovětek.
(Rozh. ze dne 9. listopadu 1939, R I 554/39.)
P o z ů s t a los t ní s,o u d odkázal podle. § 12~ ne~p .. pat. ~a
ořad práva dědice, přihlásivší se k Po'zůs,taloslt po zuslavlteh .bezvr1,inečně ze zákona s tím, aby do 1 měsíce podaho zalobu na vn~c~u zu,
stavitelovu Martu K., která se přihlásila k pozu~ta~ost~ bezvyml?ečne
z posledního pořízení ze dne 1. dub~a 1933, o nemz. dedlcl ze zakona
se přihlási'vší tvrdili, že jde o dovětek. Rek u r s n I s o u d potvldll
přihlásila se.k t:0~ůst,alo~tl
usnesení prvého soudu. D ů v o.d~: Ma;-ta
na základě poslední vůle bezvymmečne a zadala, aby. JeJI dedlck~ pnhlá§ka 'hyla pří jata na soud, předloživši po'slední vůh a ysnesemm ze
dne 11. července 1939 byla tato její dědická přihláš.ka ~ř.lpt3' na ~oud.
Soud musí přijmouti každou dědkkou přihlášk;t,. ~tera Je radn~ ~oloz.ena.
Soud pozůstalostní nemŮže se při tom poustelt do zkoumam otazky
platnosti testamentu. Tuto otázku jest právě podle § 125 nesp. pat.
vyříditi sporem. Tim, že byla přijata přihláška Mar,ty. K. z .!estallliellit~
a podány byly dále přihlášky dědiců ze z.á~~na, nastava tu p'npad .§ .12~
nesp. pat., kdy nesrovnalostí nutno odkhdllt sporem. Jso~~h tu ~edlcke
přihlášky sobě odporující, jest soud povinen je všechn~ prlJm?ub. S0;td
je povinen přijmouti každou dědickou přihlá~k~, ~tera s~. deJeo v predepsané formě (§ 122 nesp. pa!.), neboť d?mnely dedlc mu ze svuJ na~~k
po čas pozůstalostního řízení uplatňovab Jenom t.o.uto cestou ~ t;!Uze
žalovati teprve když jej soud na pořad práva odkaze. Jen formalm nedostatek přihl,(šky může přivoditi odmítnutí její, materiální nedostatek
k tomu nedává práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

'S',

Důvody:

Proti srovnalým usnesením ni'ŽlŠlÍCh o soudů u'PI~t~uje dovol.ací r<;kurs
nezákonnost a zmatečnost. Oba tyto dllvody spat~uJe v !Om, ze pry od~
kázáním stěžo'vatelky na pořad práva byly poruseny predplsy §§ 120
a 126 nesp. pat., poněvadž prý poslední pořízení z.~ ~ne 1. .dt;bna 19~5
není závětí, nýbrž pouhým dovětkem, neobsahujlclm pry Jmenovam
Marty. K. za dědičku, nýbrž určujícím, pro Martu. K. Je~o.r;t dv~ odkazy.
Leč není zmatečností; když nesporny soudce. sam neresll otazku, z?a
zmíněné poslední pořízení jest závětí či dovetke!'1; § 25 o:ds!. l.}~k;
č. 100/1931 dává sice nespornému s?ud~! m?zno~tproves.h z)lstem
práva nebo právního poměru v nespoiuem rtzent, avsak nenanzuJe mu,
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"by tak v každém případě činil. Odkázání účastníků na řízení sporné
není žádným z důvodů zmatečnosti uvedených v § 41, zákona č. HlO/
1931 Sb. z. a n. Také není opodstatněn důvod nezákonnosti.
Shora uvedené poslednÍ, pořízení bylo zřízeno v náležité formě, a
pravost jeho nebyla popřena. Proto nebyl porušen předpis §§ 125 a,126
nesp, pat., když byli zákonní dědici poukázáni, aby nastoupili pořadem
práva proti Martě K.
Cis. 17459.
,Pojištěni úrazové je, pojištěnim ze zákona; vzniká dnem, kdy pojištěnec počal pracovati v podniku nebo v závOdě, jenž podléhá úraz9vénm
pOjištění dělnickému, nehledíc na to, zda přihláška byla učiněna', řádně
avčas(§ 1 zák. Č. 1/1888 ř. 7;.).,
,
, Nesplnil-Ii zaměstnavatel přihlašovací povinnost (§ 18, odst., 1, uved.

zák.), stihají ho toliko následky pOdle §51 uved. zák. Z porušeOr této
povinnosti nemůže zaměstnanci viibec
škOda,
'
!',
,
. vzejíti.

(Rozh. ze dne 9. listopadu j 939, Rv I 680/39.)

ž;:tlobcepřednesl mimo, jiné,., žé byl zaměstnán u žalovanéhoja:ko

z;emědělský dělník od 12. října 1936 ,s platem 15Q K měsíčně v~dleza"
opatření a bytu, což prý odpovídá dennímu platu 013.50 K.' Od 2, pr~
since 1936 byl zaměstnán u mlátičky,náležejíoí matcež~lovaného, jako
přistýlač, s platem 15 K denněyedle zaopatření a bytu, což prý odpovídá
dennímu platu 23.50 K. J tehdy byl však jeho zaměstnavatelem žalovaný.
Dne 12. prosince 1936 utrpěl při mlácení. ,úraz, jímž přišel o pravolj
n9hu. Po propu,štění z nemocnice dostal nemocenskou podporu a in,va~
lidJ;J.Í rentu ,úrazové pojišťovny pro čechy v Praze. Avšak nemo.censká
podpora a ppzději im:i!lidní renta byly žalobci vyměřeny ze z~k1adu
13.50K denní mzdy a nikoliv, jak správně mělo býti vyměřeno, ze'[tlzdy
23.50 K denně. To zavinil žalovaný tím, že neohlási,lllositeliim pojištěilí
zmíněné zvýšeni mzdy. Rozdíl mezi rentou invalidní, kterou žalobce pobírá a rentou, která mu správně náleží, čirií 250 K měsíčně, tedy' ročně
3.000 K, jejichž placení se domáhá na žalo'vaném. Žaloba podaná u PTa"
covního soudu, byla zamítnuta soudy vše c h tři s t o I i c, n e j vy š"
š í m s o ude m z těchto
dii.vodů:
Při posuzování věci jest vycházeti' z přednesu žalobcova, že !fobírá
úrazovou rentu, tedy, že úrazová pojišťovna dělnická uznala jeho, úraz
za podnikový. Tímto rozhodnutím jestí dovolací soud váz!ln (Sb. n.s.
Č. 9780, 11715). Pojíštění úrazové vzníká !podle.§lzák.č. 1/1888 ř. z.
dnem, kdy pojištěnec počal pracovati v. podniku nebo, V závodě, jenž
podléhá úiazovémupojištění dělnickému, nehledíc na to, zda tuY byla
ociněna přihláška řádně a včas, jde tu tedy o pojištění ze zákona (ípso
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iure). Podle § 18, odst. 1 zák. Č. 1/1888 ř. z. jS?U pod~~k~t~lé povi~-n!
padati oznámení o každém. pod~lku. pod:.o~e~e;n pO]l~t~m ve. l!m!e
určené a uvésti v tomto oznamem mImo ]lne I uhru rocmch vydelku,
rozhodných pro poji-Mění osob podrobených pojišt.ění. ~kodlivé ~á
sledky, jež nastávají z toho, že zaměstnavatel nesplmlpovmnost ul~ze"
DOU mu § 18 zák. č. 1/1888 ř. z., jsou uvedeny v § 51 zák. Č. 1/1888 r.z:
Tím jsou však ony škodlivé násl;dky .vyčerpány.a n~lze ~aměstnav~!eh
pro nesprávné splnění ohlašo~acl pov!nn?s~1 ukla~aÍl p~vmno;;! dalsl.. ~
to tím méně, když zaměstnanCI z porusem teto povmnosÍl ne'.'1Uze vze)'ti
škoda, neboť pojištění toto se řídí stavem s~utečným. a narok. v~'.'I,~á
okamžikem počátku výkonu služeb nebo pracl v podmku podleha]lclm
úrazovému pojištění. Byl"1i by tedy žalobci vyměřen nižší důchod, n,:ž
jaký odpovídal jeho skutečnému výdělku, bylo na něm, aby tento SVUj
nárok na vyšší důchod uplatnil u úra~ov~ pojišťov,:/ a v příe!ldě~ ž;tato
jej neuznala, se obrátil podle § 38 zak. c. 1/188.8 r. z. na I?f1.slusny :OZ"
. hodčí soud. Nemůže proto žalobce z tohoto duvodu pralI zalovanemu
uplatniti nárok na náhradu škody,
Cis. 17460.
Mezi ustanovením § 152 .ex. ř. a ustanoveními §§ 225, Odst. 2 a 226,
odst. 1 ex. ř. není rozporu. Poslední předpisy předpokládají, že nedošlo
ke srážkám, které jsou podle § 152 ex. ř. pi'ípustllé.
Vydražitel není povinen složiti uhrazovací jistinu pi'íkázanou na požívací právo, nebrání-li tomu dražebni podmínkya.souhlasí-Ii~ lim
v úvahu přicházející knihovní věřitelé.
Knihovní pohledávky věřitelii, kten jsou odkázáni na nesložellOlll
část uhrazovací jistiny pro případ jejího uvolněni, váznou dále v pozemkové knize, dokud jinak nezanikly.
(Rozh. ze dne 10. listopadu 1939, R II \9f7/39.)
Rozvrhuje nejvyšší podání z vydražené nemovitosti ne~y.hověl .p r v ~
s ou d žádosti vydražitele Dr. Ludvíka T., aby byl zprosten povmno~h
složiti hotově uhrazovací kapitál pro požívací právo Anny K. D u"
vod y: žádost vydražitele jest v rozporu s ustanovením § 225, ods~. 2
ex. ř. podle něhož při služebnostech a věcných břel)1enech omezeneho
trváni, jež vydražitel přejímá započtením na nejvyšší. podání má .?ýt!
uhrazovací jistina uložena na. úrok a tyto ~roky. vyplace?.f . vydrazIleh
po dobu, pokud břemeno trva. Bylo by m~~no sIce o~chyh:1 s~ ~'~ to"
hoto zákonného postupu tak, že by vydrazltel nemUSIl skladah c,:stky
připadající na tuto uhraiovací jistinu; to však pouze tehdy, kdyz by
s tímto postupem souhlasili ,v'š!ichni zúčastnění, t. j. i.ak. požíva!~lka tak
všichni knihovní věřitelé odkázaní na uhrazovacl ]lstmu. POZlvatelka
Anna K., také Zdeňka L. a Rolnická záložna ve V. se vyjádřily výslovně
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proti tomu, aby vydražitel byl zproštěn povinnosti skládati částku připa
dající na uhrazovací jistinu požívacího práva Anny K. Nebylo proto lze
žádosti vydražitele vyhověti. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu
vydražitele. D ů vod y: V posuzovaném případě jde o požívací právo,
které smělo býti vydražitelem převzato započtením na nejvyšší podání
(§ 150 ex. ř.). Oprávněná věřitelka výměnkářka Anna K. nemusila podle
§ 171/2 ex. ř. prohlašovati, jakým způsobem žádá úhradu svého
knihovně zajištěného práva, neboť způsob takové úhrady je předepsán
§ 225/2 ex. ř., podle n.ěhož věcná břemena trvání omezeného, jež vydražítel přejímá započtením na nejvyšší podání - jak tomu je i v posuzovaném případě - musí býti uložena na úroky. Tento zákonný předpis.
neplatil by pouze v takovém 'případě, kdyby již v dražebních podmín c
kách byl za souhlasu všech .účastníků, tedy i výměnkářky a za souhlasu
soudu exekučniho stanoven jiný způsob úhrady požívacího práva (§ 152
ex. ř.). Podle schválených dražebních podmínek však nějaký odlišný
způsob od normální úhrady práva po'žívacího stanoven nebyl a platí tu
proto předpis § 225/2 ex. ř. Oprávněná z výměny Anna K. pak ani
později dodatečně s jiným způsobem .úhrady svého práva požívacího
nesouhlasila, naopak výslovně se proti návrhu stěžovatelovu na zproštění pe vinnosti ukládati uhrazovací kapitál ohradila, nehledě ani k tomu,
že tento nesouhlas projevila i zástavní věřitelka Zdeňka L., která následuje jako první knihovní věřitelka, odkázaná na uvolněný uhrazovací
kapitál Z bývalé ideální polo'lice nemo·vi!ostí Emila Sp. a která také včas
oznámila, že žádá za hotové zaplacení svých pohledávek (§171,odst. 2
ex. ř.) a na tom také setrvala. I když výměnkářka má nárok proti vydražiteli na plnění výměnkářs1kých dávek in natura, nezbavuje ji tato okolnost oprávnění, odporovati jinému způsobu placení uhrazovací jistiny
než jaký je stanoven v dražebních podmínkách, resp. v § 225/2 ex. ř.,
neboť zákon v § 152 ex. ř. v tom směru žádných rozdílů mezi věřiteli
nečinÍ. Nehledě k tomu je třeba pro takový odlišný způsob placeni souhlasu všech účastníků na uhrazovací jistinu odkázaných, kteří musí býti
v tom směru slyšeni (§ 56/2 ex. ř.) a takový souhlas se nepředpokládá,
když jenom pouze někteří z nich s navrhO'vaným odlišným ~působem
placeni jsO'u srozuměni. (Viz Komentář Neumann, 3. '1ydání z roku 1928,
str. 74ú.) Poněvadž v posuzovaném případě scházel souhlas Anny K.,
Zdeňky L. a Rolnické záložny ve V. s vydražitelem navrhovaným způ
bem úhrady, právem první soud uložil rekurentu složiti ~bytky nejvyššího podání na uhrazovací kapitál v hotO'vosti za účelem uložení na
úroky. Nejde také o porušení zásad § 150 a 152 ex. ř. neboť rekurent
mohl před dražbou nahlédnouti do dražebních podmínek, z nichž musil
zvěděti, že podle § 22.5/2 ex. ř .musí složHi uhrazo'lací kapitál, připa
dající na poží'Vací právo Anny K., hoto'lě, a nebyl tudíž vydražitel nijak
v tom směru neinformovaný.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vydražitele tak, že
uložil vydražiteli, aby složil na uhrazovací jistinu přikázanou na požívací právo Anny K. jenom část, zbývající po odečtení pohledávek přiká
zaných z této uhražovací jistiny pro případ jejího uvolnění Elišce a Her"
mině Sp. pod C 9, 10, 11 a 12 roz1I'rhového usnesení.
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D ů vod y:
Právní názor nižšich soudů, že uhrazovací jistina přikázaná na požívací právo se musí podle § 225, odst. 2 ex. ř. uložiti vždy celá na úrok,
i když někteři pro případ jejího uvolnění na ni odkázaní věřitelé souhlaSÍ, aby část na ně připadající byla ponechána věřiteli, není sprá'Vný.
Podl e § 152 ex. ř. může si totiž vydražitel při složení nejvyššího podání
sraziti, co připadá na úhradu jím započtením na nejvyšší podání pře'Vza
tých pohledávek, služebností, výměnku a jiných věoných břemen. TomutO'ustanovení § 152 ex. ř. odporuje ovšem zdánlivě § 225, odst. 2 a
§ 226, odst. 1 ex. ř., podle kterých jest uhrazovací jistinu uložiti na
úrok, přesto, že vydražitel musí nésti převzaté břemeno. Ve skutečno~h
tu však není žádného rozporu, neboť poslední ustanovení předpokládají,
že nejvyšší podání bylo hotově složeno a, že nedošlo ke srážkám, které
jsoU podle § 152 ex. ř. přípustné. K takovým srážkám však došlO' v tprojednávaném případě, pokud jde o pohledávky přikázané pro při pad uvol. nění uhrazovací jistiny Elišce a Hermině Sp-ým, - nikoliv ovšem i pokud jde o pohledávku Rolnioké záložny ve V., o které prohlásil vydražitel, že i na ní bylo slO'ženo nejvy<šlší podání. - Vydražitel proto nemusí,
když tomu ani nebrání dražební podmínky a když zejména obě věři
telky s tím souhlasí, částky uhrazovací jistiny na ně připadající ukládati
na úrok, požívací právo zůstane v knihách váznouti právě tak, jako
knihovní pohledá'lka věřitelů, pokud jsou odkázány na nesloženou část
uhrazovací jistiny (§ 237, odst. 3 ex. ř.) a dokud jinak nezanikly. Po
eventuelním zániku požívacího práva před vyčerpáním uhrazovací jistiny
připadne zbýnjící uhrazovací jistina soudem určeným následujícím vě
řitelům (Neumann, str. 737, vyd. 1928).
čís.

17461.

Bylo-li nájemci v soudní výpovědi uloženo, aby vyklidil byt ,})V ustanovený čas<{ bez bližšího určení, jest tim podle okolností rozuměti čas,
určený ve výpovědním a stěhovacím řádě (pro čechy nař. zem. prl$.
v Praze z 8. května 1934 č. 119 Sb. z. a n.). V takovém případě počíná
běžeti lhůta podle § 575, odst. 3 c. ř. s. teprve okainžikem uplynutí lhůty
k plnění podle výpovědního a stěhovaciho řádu (§ 6, odst. 3 uved. nař.).
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1939, R I 428/39.)
Soudni výpovědí ze dne 10. ledna 1939 byla dána povinnému čtvrt
letní výpověd' z bytu ke dni 1. dubna 1939 s návrhem, aby bylo povinnému uloženo najatý předmět »v. ustanovený čas« pod exekucí odevzdati. P r 'I Ý S o u d zamltl návrh na povolení exekuce podaný na základě tohoto exekučního titulu dne 24. dubna 1939 proto-, že exekuční
titul zanikl již 15. dubna 1939, poněvadž zní k vystěhování dne 1. dubna
1939. Rek u r sní s o u d vyhověl návrhu. D ů v o- d y: Exekuční tituly v nájemním řízení vzniklé jsou ve své platnosti časově obmezeny.
ustanovením § 575 (3) C. ř. s. Podle něho soudní výpověď, proti níž včas
nebyly podány námitky, pozbude platnosti, jestliže není navržena exe-
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kuce na vyklizení ve čtrnácti dnech po tom, kdy mělo dojítí k vyklizení.
Pro určení počátku lhůty § 575 (3) c. ř. s. jest především uvésti, že běh
této lhůty nemůže počíti dříve, nežli lze vésti exekuci, t. j. teprve tehdy,
až již uplynula lhůta k plnění, kterou určuje § 573 c. ř. s. Podle něho,
nebylo-li tu ovšem zvláštní úmluvy, jest pro čtvrtletní výpovědi určena
tato lhůta stěhovacím řádem pro čechy a to datem 14. ledna, dubna,
července a října. Teprve tímto datem počíná tedy běžeti lhůta § 575 (3)
c. ř. s. Proto první soud neprávem zamíil návrh vymáhající strany na
povolení exekuce.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Soudní výpovědí ze dne 10. ledna 1939, na základě mz Je exekuce
žádána, byla povinnému dána čtvrtletní výpověď ke dni 1. dubna 1939
s návrhem, aby mu bylo uloženo, by najatý předmět »v ustanovený čas«
pod exekucí odevzdat Rčení »v ustanoy.ený čas« uvedené ve výpovědi,
neznamená v tomto případě nic jiného nežli čas určený ve výpovědním
a stěhovacím řádu pro čechy (nař. zem. presidenta v P. ze dne 8. května
1934 č. 119 Sb. z. a n.), to jest, že povinný musí. a exekucí mŮŽe býtí
donucen vykliditi byt teprve dne 14. dubna 1939 do 12. hodiny (§ 6
odst. 3 cít. nař.). Třeba tudíž míti za to, ·že teprve tímto okamžikem
úplynula lhůta k plnění, a proto práv.em vyslovil soud rekursní, že teprve
tímto datem počíná běžeti lhůta § 575 odst. 3 c. ř. s. Byl-li tedy eNekuční návrh podán dne 24. dubna 1939, byl podán včas.

Důvody:

. Bezplatné používání převozu přes řeku Labe nelze do knih zaps·ati
jako služebnost, protože to žádná služebnost není. Služebnost podle
§ 4820bč. zák. záleží totiž v trpění nebo opomíjení, nikoli však v konání. Bezplatné používání mostu a bezplatné používání převozu přes
řeku jsou dvě naprosto různé věci, neboť bezplatné používání mostu
Hnou osobou než jeho majitelem záleží v pouhém trpění chůze nebo
jízdy po mostě, kdežto bezplatné používání převozu přes řeku třetí osoc
bou záleží v tom, že majitel převozního' zařízení musí třetí osoby i s jejich náklady přes řeku lřeváž~ti, záleží tedy ~ konání' p~ací a .?emůže
býti proto obsahem sluzebnosh, Jako nelze sluzebnost chuze a J1zdy po
nějaké cestě zaměňovati s povinností dopravy osob a nákladů po oné
cestě. Správný je také poukaz rekursního soudu na §§ 5 a 12 knih. zák.,
podle něhož u služebností a reálních břemen musí býti co nejurčitěji uvec·
dený obsah a rozsah práva, které se má zapsati, kterýžto zápis lze
v hlavní knize provésti i poukazem na příslušná místa zřizovacích Iistiu.
Výraz»bezplatné pO\1žívání převozu" jest však v té příčině zcela'.leurčitý a nevyhovuje těmto zákonným předpisům. U »mostu«, .kde Jde
o pouhé trpění chůze nebo jízdy jako při služebnosti cesty, by to stačilo,
nestačí to však u používání převozu přes řeku, kde jde o konání práce,
t. j. o převážení osob a nákladů.
čís.
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Při oddělení a převedení části statku zabraného v pozemlmvé reformě
nepřecházejí, pokud
P. Ú. (ministerstvo zemědělství) nečiní jiný návrh,
patronát a patronátní břemena s oddělenou částí, nýbrž zůstávají při.
kmenovém zbytku statkn, při úplné rozparcelaci úplně pomíjejí.
. ,

st.

čís.
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Do pozemkových knih nelze zapsati právo bezplatného poUZ1VlUlt
v oz u přes řeku jak o s I už e b n os t (§ 482 obě. zák.).
Je-li v knihovní žádosti právo, které $e má zapsati, označeno poUZe
slovy »bezplatné používání převozu«, není. jeho obsah a rozsah určen
způ$Obem, stanoveným v §§ 5, 12 knih. zák.
pře

(Rozh.ze dne 15. listopadu 1939, R I 550/39.)

St. P.

Ú.

(ministerstvo zemědělství) nemůže býtI donucen, aby s ·04~·

dělenou částí převzal i jen poměrný podíl patronátních břemen.in natura

nebo in solidum jako závadu simultanní, musí se však postarati o zajištění patronátních břemen příp. o peněžitou náhradu za ně.
.
Pokud knihovní soud má konati šetření, přešlo-li patronátní právo,
na přidělené nemovitosti, jež jsou předmětem knihovního jednání.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1939, R I 678/39.)

Státní poiemkovýúřad v knihovní žádosti ze dne 24. září 1931 žádal
za vklad služebnosti bezplatného používání .mo.stu přes -Labe patřícího
k velkostatku K., později opravil tuto žádost v té době ještě nevyřízenou
tak, že slovo »mos.tu« škrtl a nadepsal slovo »převozu«. Oprava ta býla
p~ovedena úředně též v příslušnépřídělové listině ze dne 24. září 1931.
P f.V Ý S o u II této žádOsti vyhověl. Rek u r sní s o u d žádost z,ac
mítI.
Ne j vy š šf s o u d nevýhověl dovolacímu rekursu.

P r v Ý s o u d povolil odepsání pozemkových parcel ve vl. č. 284
zemských desk v katastrálním územ i B. od statku B. jako součásti
zemskodeskového statku U. a zapsání jich do vl. č. 157 až 202 pozemkové knihy pro katastrální území B. a zru~i1 celou vložk~ č. 284 zern~
ských desk jako vyčetpanou. Rek u r snl s o u d k shznosh kostelu,
a benelicií v ..... , pokud se týče státní správy kultové zrušil usnesen:
prvého soudu a uložil mu, aby znovu rozhodl. D ů v od y: Podle tvrzem
stěžovatelů vázne na nemovitostech, o něž jde, břemeno reálního patro.
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nátu ke kostelům a beneficiím v .... , poněvadž pozemky ty jsou součástmi statku B., na němž ono břemeno vázne. Přisvědčiti jest stěžova
telům, že břemena reálného patronátu jsou věcnými břemeny i bez
zápisu do knih, že však mohou váznouti jen na nemovitostech, zapsaných v deskách zemských a, že břemena taková zanikají, jestliže ony
nemovitosti byly odepsány ze zemských desk a přeneseny do knih rustikálních, v případě, že se celá vložka zemských desk vyčerpá a zruší.
Povoli-li knihovní soud převod všech nemovitostí ve vložce zemských
desk zapsaných do knih rustikálních, nevěda o patronátním břemenu
na nich váznoucím, čímž právo patronátní ohledně vložky té a pozemků
v ní zapsaných zaniklo, nelze upříti postiženému církevnímu ústavu
právo Ik rekursu proti onomu usenesní, a to nejen podle"§§ 123, 126
knih. zák., nýbrž i podle § 37 zák. č. 10101/1931 Sb. z. a n., neboť jest
účastníkem, který může býti rozhodnutím soudu ve svých právech
dotčen. O takový případ tu právě jde. Proto' nezbývá, než aby navrhovatel doložil svoji žádost prohlášením stěžovatelky, že svoluje s hlediska práva patronátního k odepsání pozemků bez tohoto břemene
nebo žádal o zavedení vyzývacího říze'ní podle §§ 2, 3 a 4 zákona
Č. 18/1869 ř. z. a v něm navrhl, aby vzhledem k patronátu bylo soudní
usnesení povolujíCí a zahajující toto řízeni doručeno i stěžovatelce, která
by pak byla oprávněna k odporu podle § 3 téhož zákona bez ohledu
na to, zda patronátní 'Práva jest zapsáno v knize pozemkové čili nic.
Ne j vy Š š i s o u d uložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí.
Důvody:

Napadené usnesení rekursního soudu jest odůvodňováno ve shodě
č. 1849,6117 a 150157 Sb. n. s.
To by bylo správné, ale jen v případě, jestliže patronát vztahující se
k církevním ústavům a nadacím vpředu uvedeným nezanikl na nemovitostech, o něž jde, pozemkoreformním řízením. Podle § 26 náhradového zákona č. 329/19201 ve znění zákona č. 2201/1922 Sb. z. a n. v pří
padech, kde bylo podle tohoto zákona poznamenáno nebo vyhlášeno
zamýšlené převzetí zabraného majetku státem nebo byla sjednána mezi
pozemkovým úřadem a vlastníkem dohoda o převzetí, provedou na
návrh pozemkového úřadu soudy vklad vlastnického práva pro stát, při
čemž vymaže soud z moci úřední všechna knihovní břemena a dluhy,
pokud pozemkový úřad neučiní jiného návrhu. Podle § 27 cit. zák.,
není-li předmětem převzetí celé knihovní těleso, odepíší soudy přejímané
nemovitosti spolu s právy a zapíší je bez 'přenesení dluhů a břemen
knihovních do nových knihovních vložek zřízených u soudu podle místní
příslušnosti povolaného za současnného vkladu práva vlastniokéhopro
stát, pokud pozemkový úřad neučinil jiného návrhu. To všechno platí
podle § 28 cit. zák. í při tak zv. zkráceném přídělu, při čemž soudy
na návrh pozemkového lúřadu převedou právo vlastnické přímo na nabyvatele pozemkovým úřadem jim označené. Podle těchto zákonných
ustanovení patronát ~ a tedy, ježto tento se skládá z práv a břemen,

se. zásadami vyslovenými v rozhodnutích
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. břemena patronátni - při oddělení č~~ti. statk:, z~stá~ají p!i ~me~
'111 zbytku statku tedy s oddělenou castI neprechaze]l, a pn upllle
l~ovearcelaci úplně p~nlÍjejí. Nemůže tedy Státní pozemkový úřad ~ýti
jOzp k' tomu aby s oddělenou částí přijal třeba I Jen kvoclentalm
nucen,
,
," b '
". I' . I'd
díl patronátních břemen in natura, hm ~en,e a y Je pr~J~" m so I u~
I~ko závadu simultanuí. Přejímá-Ii, vš.~k S~atm poze~k?vy. urad zabra"ny
:na'etek nebo jeho část, nepře~hazeJl tecly. p,~tronatm bremena s pre~
JtY'jnl' nemovitostmi ale StatIl! pozemkovy urad Jest povmen. postara}!
vza
' kvoty patronátme
, h b"remen p,:,pn~a(le
.. , "P
o ene ~
se o zajištění poměrné
žitou náhradu za ně. To jest úkolem rozvrh ovací ho nzem o preJlmacl
ceně podle §§ 47 a násl. cit. zák (srov. rozh. č; 6,163 Sb. n .. s')'.MInisterstvo zemědělství v dovol~cím rekurs~ ,t:rrdl) ze ~ ta~ovy, pnp~?
'de a že tento požadavek Státm P?ze111k~vy .urad..v p~'oledn~va:,em pnI adě ~plnil tím, že navrhl zavedem rozvrlloveho nzem, Je~o~ vysled~en:
Pest rozvrhové usnesení krajského soudu Clvlll1!ho v P~aze c. J. Ne. Statm
] ozemkový úřad ve své knihovní žádostI ze dne 26. ~ervna 1,934 ,;avrhl
knihovní jednání výslovně podle §§ 26, 27 a 28 nahradoveho zakon~
Č. 32.9/19201 ve znění zákona č. 22~/1922 Sb. z. a n. a podle rozho,dnu~
o přídělu ze dne 26. června 1934 c. J. 1,59.242/30-l/2. Jde tedy zlelm~
o knihovní jednání v rámci pozemkove re,formy; a k"dy?y ~ahonat!1!
,rávo ve smyslu náhradového zákona na prevzate a pndelene, nemo;'I-.
\osti v projednávaném případě nepřecházelo, bylo by usnesem prvn~ho
soudu správné a nebylo by t~eba je rušiti. Bude tedy úkolem re~ur~11Ih~
soudu, aby vhodnými prostredky, ze]'lJena spIsy o !OZVI hu p:el!li1a~l
'lsy Státního .p'ozemkového úřadu, nyní ministerstva zemedelstvl,
cen , sp
'
.
.,
""'1
d J'
t
. tm
po Y
případě i vyjádřením stran a účas:tJ:lku v?~:etn) } a!.., pa rona
právo na převzaté a přidělené nemovitosh, ktere JSou predmet~m toh?to
knihovního jednání, přešlo čili nic, a pa~ 7~lOV"~ rozhodl. Trebas [de
o vyřízení knihovní žádostí, jest tot? s<;t!e11l pnpustne a nu tne, Jezto
jednak jde o církevní patronat, ktery muze. na ~en;ovltostech vaznou~1
1 bez knihovního vyznačení, jec1n~k)de ,0 kmhovr~1 vec pozemkore!01mn~,
při !líž jest se říditi též zásadami nzem nesporneho (srov. rozh. c. 9094
Sb. n. s.).

1

čis.17464.

Advokát, který jménem určité osoby jako majitel~y patentu po~á
proti třetl osobě oznámeni pro porušení patentu, mUSl se před prvym
zákrokem postarati o to aby dostal náležitou plnou moc od os~by, za
kterou v trestním řízeni 'má vystoupiti; nel\činí-li tak, ~ nebu~e-h p~oto
v trestním řizeni vysloveno porušení patentn, ručí za skodu hm zF.so benou třetí osobě, proti které bylo trestní řízeni k jeho návrhu zahaleno.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1939, Rv I 2714/38.)

Žalobkyně přednesla, že žalovaný vykázav se plnou mocí fi!my
Deutsche Johnson OeseUschaft m. b. H. v B;, podal pko z~lOcnene~
iéto firmy u krajského soudu trestl1lho v P. navrh, <rby plOl! zaJobkym
37
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bylo za~~~eno .trestn~ ří~ení pro porušení patentového zákona.a pOl;OI~no zaj!st?va~I, opatren: ve smyslu ~ 105 pat. zák, Po skončení trestmho vysetrovam podal zalovaný jmenern firmy Deutsche' Johnson Gesel!schaft ?'. b. H. YÉ. ~a veřejné společníky žalobkyně a jejího ředitele'
o?zalovacl SpiS. Namltkam do obžalovacího spisu vrchní soud nevvhovel ~ ~znal (},bžalob~ přípustnou. Před hlavním přelíčením zjistíla Žálobkyne, ze plna moc zalovaného za Deutsche Johnson Gesellschaft m. b.
H.v B. datovaná ze dne 24. září 1936 IIcní podepsaná firemně, V dů
sledku toho navrhla 24. března 1937 krajskému soudu trestnímu v P
aby žalovaný předložil řádnou plnou moc. Soud tomuto návrhu vyhověi
a nař!dil žalovanému, aby předložil plnou moc řádně legalisovanou a firemne znamenanou. Žalovaný předložil novou plnou moc datovanou
v P. ze 4. září 1936 znějící »Deutsche Johnson A k t i e n g e seli _
s cha f t«, podepsanou pod zněním této akciové společnosti Vilémem B
Proti pravosti, té~o plné ~od se žalob!'yn,ě ohradila. Žalovaný na t~
uvedl,protokolarne, ze Vilem B. jest opravnen k podpisu plné moci soukrome žalobkyně proto, že jest representantem pro bývalou republiku
československou. ťodle patentového rej~tříku zjistila žalobkyně, že represen,ta,ntem a zastupcem fy Deutsche Johnson Gesellschaft m. b. H.
v Berhne jest Dr. H. v P., nikoliv Vilém B. a že fa Vilém B. vůbec v obChodním rejstříku zapsána není a pwto dotázala se přímo fy Deutsche
Johnson ~esellschaft m. b. H., zda zmocnila Viléma. B. k podpisu plné
m~cI ~a ~I a zda vůb,ec
že žalovaný, z~háji! proti ní (žalobkyni) jako
pra~m zast~pce dotazane firmy trestm nzem. Tato firma odpověděla
:~ z~lovanemu plnou moc neudělila, že jej vůbec nezná a že v Praz;
zadnoe representace "n~má, a v Československu obchody neprovozuje.
V dusledku toho uCllllla zalobkyně dne 10. května 1937 u krajského
sou~u trestlllho ': ~. navrh ,na zasta~ení_ trestního řízení. Když se žalovan~ o. tom d?zvedel, ~zal zalobu zpet. Zalobkyně tvrdí, že bylo povínnosl! zalovaneho, kdyz převzal příkaz podati jménem firmy Del1tsche
J?hnson ?esellschaft m.. '~', H. návrh na zahájení trestního řízeni proti
1lI, ~by SI dal ~yhotoVIl! radn.o~,p,Jn?u ~10C., To měl učiniti tím spíše,
kdyz, mu t~. ulozli soud z mocI uredm. Sam zalovaný jako advokát měl
se p~esv~dcll!, zda osoba, lcter~ mu udělila příkaz k mandátu, jest legitímovan~)ednal! za. berh~skou hrmu, a, zd?; plná moc jest pravá a správná.
Bylo tez ~~ho ~ovInnosl!,. aby, o kazdem ukonu podal zprávu a případ
nych dalslch ukonech SI vyzádal rozhodnutí. Žalovaný učinil vědomě
trestní oznámení jménem berlínské fírmy na základě plné moci která
nebyla řádně" vystavena" ač věděl, že representantem této firmy' v patentmm rejstnku ]e zapsan Dr. H. Vilém B., nikdy mu příkaz k podání
trestního oznámení jménem berlínské firmy »Deutsche Johnson Gesellschaft m. b. H.« nedal. Tímto opomenutím a nedostatkem náležité pozomosti a píle žalovaného byla žalobkyni způsobena škOda v zažalované výši. ,N i ž š í s o u d y uznaly žalobou uplatňovaný nárok důvo~
dem.l~.o prav~, od v o I,~,c í .s o
z těcht~, d ů vod ů: Bylo povínnosl! zalovaneho, aby pnjlmaje v zan 1936 pnkaz k návrhu na zavedení
trestního řízení a na zjišťovací opatření podle § 105 pat. zák. proti
straně žalující, spolehlivě zjístil identitu soukromého žalobce a poško-

vf,

°

U?"

zeného i aktivní legitimaci jeho k s5lUkr,?mé žalob,č, jakož i oprávnění
osoby, která jako zástup~e sou~romeho zalob,ce ll!a vystupovali k ,~dě
lení příkazu v zastoupen:, a ]m~nem s~ukromeh? zal~bce, po~u,d pnkaz
ten nebyl udělen tímto pnmo. zalovany neuelatnu]e, ze byl yll:mem ~.
ohledně jeho legitimace uveden v omyl, snazl se ale dovodIlI, ze n,emel
důvodu pochybovati o věcné legitimaci Vilémem B. representovan~ Í1rmy, důvodů těch. však z,a zjištěných ,okoln?stí ~znati nelze. A;ť přt]~l a
provedl příkaz pres t?, z; mu v, dobe podam navrhu ~kute~ny pomel a
vztah Viléma B. k akClOve spolecnosl!, resp. společnosl! s ruc. obrn. byly
známy, nebo spoléhaje na své styky s Vilémem B.. jako repres;ntanten!
akciové společnosti v dřívějších létech (1933) legitimacI téhoz v dobe
přítomné nepřezkoumával, v každém případě byl by musil bud' pouhým
dotazem nebo z příslulšných dokladů (rejstříku obchodního, patentního
a jiných spisů a listín) zjístiti, že už v roce 1933 převe~en byl p~tent,
o nějž jde, s akciové společností na ,společnost s obm., ruc. v B; ,a ze ]~
jím zástupcem byl ustanoven a zapsan, Dr. H. vP., zal!m co v teze ~?be,
v době podání návrhu na trestní nzem, byl nllnIsterstvem vmtra nanzen
výmaz akciové společnosti a luzernské její representace z moci úřední,
když akciová společnost v B. jako hlavni závod přestala exístovati již
v roce 1931. Rovněž okolnost, žalovanému doznaně známá před podáním návrhu, že roční poplatek za dobu od 16. května 1936 do 15. května
1937 ve smyslu § 114 pat. zák. společností zaplacen nebyl, ve spojení
s uvedenými jíž okolnostmi musila při řádné dbalo~ti',kte~ou o,d žal?~a~
ného bylo lze požadovati (§ 1299 vs. o. z.), vzbudIl! pn ne]mensrm vazne
pochybnosti o legitimací Viléma B. jako zmocněného zástupce společ
nost s. 1". o., ne-li přesvědčení, že návrh na trestní řízení jest jeho věd
čistě osobní, a jest činěn v době, která spadá do doby po zániku patentu
podle § 26, odst. 1 Č. 2 a odst. 3 pat. dk. Právě z důvodu tohoto zákonného ustanovení nemůže žalovaný poukazovatí na to, že v této době
byl patent ještě chráněn a nesměl se spokojiti ~Ijišťová?ím Vílé,ma B.,
že poplatek i s přírážkami ještě včas zaplatí. zalovany ostatne uznal
nedostatečnost plné moci k návrhu na zavedení trestního řízení přípo
jené, datované v B. dne 24. září 1936 a firemně »Deutsche Johnson Gesellschaft m. b. H. B.« podepsané tím, že ji nahradil jínou. datovanol1
v P. dne 4. září 1936, podepsanou ale firmou »Deutsche Johnson, Aktiengesellschaft, Vilém B.« v době, kdy patent, o jehož porušení šlo, již podle § 26 (1) 2 pat. z{lkona zaníkl. Tento postup žalovaného porušuje
i podle náhledu odvolacího soudu bedlívost a svědomitost žalovanému
jako právnímu zástupci uloženou a zakládá samostatný důvod k náhradě
škody, která přijetím a prováděním příkazu osoby nepovolané a nezmocněné protistraně vzešla.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Není o tom pochybnosti, že žalovaný, který trestní řízení protí žalobkyni zahájí! a prováděl jménem firmy Deutsche Johnson Gesellschaft
m. b. H. v B., jako majitelky patentu, neměl řádné plné moci pocháze37*
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jící o,d. této. společnosti. \iystupovaJ tedy, v onOm řízení vůči žalujíd
s!Jane jako jedna!el bez pnkazu. Nejde ovsem
jeho odpovědnost vůči
JI~~n?vane spolecnnsh, pro kterou jednal, nýbrž o jeho odpovědnost
VU,CI zalo?kyni, kterou tímto svým postupem a zákrokem poškodil. V pomeru k}et,o ža.lobkyni nesejde ani na tom, že tak činil z příkazu Viléma
B., o, nemz pry se pravem domníval, že je na základě svého smluvního
pOllleru k majitelce patentu:k ta,~ovému zákroku oprávněn. žalovaný již
podle ob~ahu trest?lho oznam~1ll zn a} pravy, stav věci alespoň potud, že
k up~at?en! narok,u z patentlllho prava smel vystoupiti jenom jménem
zmlllene jlZ spolecnosli s r. o. Bylo proto jeho povinností. nežli se zákrok,em "ll tt:?s~tnH~o soudu vmísil do ?l!O~O po~ěru mezi 'touto společ
nosti a zaIUJ1~1 stlanou, pro kterou vllltrll1 praVllI poměr mezi majitelkou
pat~ntu a VIlémem B. neměl právního významu, aby se o zmocnění
obratil.na o~.~' právní ~S'~b.uJ jejímž jménem měl trestní řízení proti žalobkyni z~hajlli a p,rovadeli, a měj se ovšem jíž také v zájmu svého pří
kazce VIIema B. predem postarali o to, aby se mu od ní dostalo plné
1110CI, a, ~by nemohl býti ani o tom na pochybách, jakých náležitostí je
k u,delel1l pIne m?cl :' tom,to případě ,zapotřebí a které orgány nebo
osoby )SO,U k u~:I~1ll pine m.oCl opravnény. ,všecky tyto pochybnosti
n~~s~1 Sl pn nal,ez1te pnzornostI dokonale uJasnIŤl, nežli trestní oznámení
UC1l1r1, ,a n~zbavujeho odpovědnosti VŮČI žalující straně, do jejíchž právnich z~jmu svévolně. zasáhl, jestliže se spoléhal jenom na své znalosti
o pomeru meZi majitelkou patentu a Vilémem B. Nesmčl se spokoji'ti
phl0ll moci, je~tliže se nepřesvědčilo tom, že je sklltečným a také platnym a z.avaznym pl:o.)evem oné právní osoby, která v ní jako zmocnitel
vystup lije, tedy projevu, který je právně ú6nný a závazný také vůči žalo;bkynl. ~dybr se byl P?dl:,. toho zachoval a ~dyb'y si byl opatřil hned
pl:,d pl vml11 zakrokem nalozdou plnou mnc one pravní osoby za kterou
mel v t;.cstním říze,ní ~ystou:pHi před soudem, nenwhla by jej žalující
stran~ CHlltr odpovednym za nasledky onoho zákroku, nýbrž mohla by
~e d~z?tl)enom zmo~n!telky, Jejímž jmén,em před soudeOl jednal. Zda
zaluJlcl sclana s~utecne porusda patent11J práva, je pro souzený spor
ne;ozhodne, kdyz by : toho byla odpo.vědná jenom majitelce patentu,
ktel ou byl~ ona ,~polecnost s 1'. o., a l1Ikoh pnmo Vilému B-ovi, který
sam o~abne a pnmo k vystoupení proti žalující straně oprávněn nebyl
a, ktery t~ké poclle vylíčení žalovaného mohl na základě svého smluvl1Iho pomer~ uplatni5i své sl,"luvní nároky jenoOl,proti majitelce patentu
a J,enom .reJIOl prostredlllctvlm nastoupIli prali tem, kdož clo patentních
prav zasahl! a. te9~. nepřímo jeho ,polškodili. Kdyby ona majitelka patentu z J~kekol! pncmy proti porusltel!lepho práva nenastoupila mohl
by ~e V~!e~n B. ll~ zá~l,adě smlouvy hojiti jenom na ní, nikoli však' přímo
na. z~,luJlcl stl:"ne. VIlem B. podle skutkového stavu nebyl v patentním
";jstnku ~apsan am pko ,mapte,1 licence. Proto tu nebylo přímého práv111ho P?I11~1 u mezI 111m a zalu]lcl stranoll, am kdyby bylo skutečně došlo
k porusem p:~tentll. Když pak si žalovaný ani během řizení náležité plné
mocI neopatnl a když tedy v onom řízení pomšení patentního práva vysloveno nebylo, je otázb po;ušení práva bez významu a nesejde ani na
tOI11, kdy zamklo patentnl praVD a od ktere doby stal se zánik ten účin-

°

ným. Tyto okolnosti nemění nic na odpovědnosti žalovaného z,a ,n~sledky
soudního zákroku a nelze z mch dovozovaÍl am spoluzavlnenl zalup CI
strany.
číš. 17465.

Je lhostejno, j a k jest v prodejnich listinách uvedena prodejní cena
stavebního losu a výherního listu.
Platuosti smlouvy koupi losu nevadí, že jeho cena hyla v prodejním listu uvedena na místě nenápadném, které mohlo býti snadtlO pře
hlédnuto.

°

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1g39>, Rv I 559/39.)
žalující přednesla, že žalovaný koupil od ní na splátky celkem 70
státních stavebních losů dílčích a toEkéž výherních listů těchto a
sice 20 kusů dne 4. října a 50 kusú dne 8. října 1937 za 22.260 K vedle
kolko'vného, při čemž byly mezi stranami smluveny měsíční splátky
á gOO K. žalovaný s počátku pbtil, jest však nyní se 3 splátkami v prodlení, takže se žalující domáhá na něm žalobou zaplacení 1.800 K. žal'Ovaný, Jenž za sporu učinil m~zitímní návrh ,určovaCÍ, že smlouva trhová,
na základě níž ony losy koupil, jest neplatná, namítl, že byl ke koupi
těchto losů sveden omylem, do kterého jej lstivě uvedli zástupci žalujíCÍ,
kteří tvrdilí, že burs,ovní cena jest tatáž, jako cena prodejní, že žalobkyně na tomto obchodě nechce ničeho vydělati, že podepsal prohlášení,
kterého nečetl, a že platil splátky gOO K měsíčně až do té doby, kdy se
dozvěděl, že cena koupených losů a výherních listů daleko nedosahuje
částky, za kterou byly od žalující strany koupeny. P r v Ý so u d uznal
podle žaloby a zamítl mezítímní návrh určovací. O cl vol a c í s o u d,
prohlásiv dovolání za přípustné (§ 502, odst. 3 c. ř. s.) potvrdil rozsudek prvého soudu. D li v o cl y: Žalovaný nebyl ke smlouvě přiveden
klamným předstírání'ffi zástupců žalujicí strany. To je zřejmé z výpovědi
svědka Oldřicha c., který byl v obou případech při koupi losů přítomen
a žalovanému poradil, aby:prodejní listiny podepsal a, jak sám jako svě
dek udal, věděl, že cena stavebních losů činí přibližně asi 150 K, ale
chybně kalkuloval ohledně ceny výherních listů a proto se domníval, že
celková cena žalující stranou požadovaná jest přiměřená. Svědek Oldřich
C. považoval tedy požadovanou cenu losů i výherních listů za přiměře
nolt, poněvadž nesprávně počítal cenu výherních listů a tím byl žaloVan)T přiveden ke smlouvč, o které se nyní. domnívá, že trhová cena v ní
smluvená přiměřenou není. To bylo vlastní pohnutkou, kterou byl žalovaný k uzavření smluv přiveden. Naproti tomu nelze věřiti, že by žalovaný, který se ří·dil radou svého syna, 301etého posluchače práv. uvěřil
tvrzení zástupců žalující strany, že prodávané s:kupiny losů ,iSOll zvláště.
vyhodné, když svědek Oldřich C. sám udal, že mu si'ce zástupce výhodnost vykládal, ale tak nedbale, že se od něho llic nedozvěděl a nepochopil to, ačkoliv se nělkolikrát na to dotazoval, Ani v té okolnosti, že zástupci při jednání neřekli žalovanému, kolik stojí u nich jeden los a jeden
čsl.
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výher~í I~st a ;k?li~ činí)eji~h skute~ná bursovni cena, nelze spatřovati
klamne predstlram, kdyz svedek Oldnch C. udal, že sám přibližně znal
cenu s.tav~bních l~sů a jen šp~tně kalkuloval cenu výherních listin. Za
k~am~e .pre?stfram nelze pavazovah, am když zástupci žalující strany
pnsvedcllt zalovanému, že zaplacené ceny vlastně uloží. Státní stavební
losy byly totiž vydány podle zákona ze dne ll. března 1921 č. 100 Sb
z. ano a vlád. nař. ze dne 7. dubna 1921 č. 165 Sb. Z. a n. Ve čtvrté
hlavě, zákon,~ ostaveb~ím ruchu ze dne ll. března 1921 č. 100 Sb. Z.
a n. byla vlada zmocnena, aby apatřila pro podporu stavebního ruchu
~;,pitál.d~ jednélpiliardy K los,ovou výpůjčkou (§ 23) a bylo stanoveno,
ze , dluz~y. kaplt~1 ..bude umoren ve 25 letech tím způsobem, že bude
kazd,orocl;ť (počltajlc dnem 1. února 1922) vylosována část losů tahy
urnorovacu11I podle umoř~vacího plánu. Doručitelům twkto tažených losů
bude ,vyplacena t~Je~?'Vlta hodnota a ,úrokavá premie 2% této hodnoty
~~ k:zdy/ok"pocmaj~~.r?kem 1922 az do ro~u t~hu, rok tento v to pocltaje. Dale treba uvazlh cltovana ustanovel1l vladního nařízení ze dne
7. dubna 1921. Č. 165 Sb. Z. a n. Z toho jde na jevo, že státni stavební
losy moh?u. byh,právem označovány za"cenné papíry ukládací. Nebylo
pak prokazano, ze by zástupce žalující strany ujišťoval žalovaného že
i výherní list~ jso~ ukládacími cennými papíry a žalovaný se na ro'zdí!
Illez} lo,sy a. vyhernrnll hsty anI neptal. Odvolací soud má proto za to, že
se zalovana strana nemůže domáha~ neplatnosti uzavřených trhových
smluv ~nr p.o?le ~s!anovent § 870 obc. zak., neboť nebyla přivedena ke
sml?uve lstr, zalujlc~ strany, "111 podle ustanovení § 871 obč. zák., poně
vadz omyl zalovane strany, pokud jde o bursovní cenu stavebních losů
a výherních listín, netýkal se věci hlavní, nebo její podstatné náležitosti
~ nebylY,zde ani ostatní náležitosti v paragrafu tom stanovené. Okolnost
ze tr~o~af~ena losů a ~ýhernich listin v obou případech vzhledem k~
skutecn~ JejIch bursovnr ceně byla při tomto prodeji smluvena t;,k že
bmsovnr cena. podle údajů žalující strany činí jen o málo více než p~lo~
Vl'l1U vsm~~'v~l1e '~~pní<> cveny? zdála by se nasvědčovati- tomu, že žalující
stran~ ~np:o(~ejl losu 810 jen o !o, aby smlouvy nemohly býti napadány
1'10, zkrace,nl pr~s polovlCl tr~ove ceny podle ustanovení § 934 obč. zák.
Ne~ nutno hledelt I,k,!or;ru, ze koupě se stala původně na 17 mčsíčních
splatek podle. pozdejsl . u~luvy prodloužených. Z prodejních podmínek
v obou, prodeJ.l11ch hstl'11a~h obsažených vyplývá, že kupující měl se
Ihned učastmh losy,. ktere mn byly prodány a jejichž přesný seznam
jest :'. I;rode)n;ch hstllla~!t ~vede!1, veškerých tahů a výher, na ně při
padaJ;clch, jez. mu ,ma]l bytr vyplaceny jakožto maiiteli těchto losů,
: kdyz s~luvene splatky nestaly s~ dosud splatnými. Z toho je zřejmo,
ze. zalupcl 1ako strana prodava]lCI 'poskytla žalovanému jako kupci
pravo na vse;:~n'y v~hry dřív~ než losy budou skutečně zaplaceny.
Nutn.o tu. hledeh I. k te okolnostr, že předmětem prodeje za tohoto stavu
jest I pri;lvo na vlChry.z .určitýc!l lo~ů při určitém tahu (promesy), takže
nutno. ~flznah, t. zalupcl s.~r~ne pravo, aby za toto herní právo podle
plOde}l11ch podn!mek kUPUjl~II11U. p~skytnuté, požadovala úplatu ve vyšší
~rhove ~en~ losu a vyhr:l:m.;:h hstu.
neplatnosÍ1 smluv podle § 879
C. 4 obc. zak. pak nestacl, ze smluvmk !leměl dostatek zkušeností a že

!<

tu byl nápadný nepoměr mezi jeho plně!!ím a vzájemným plněním spolusmluvnika, nýbrž bylo by kromě toho ještě třeba, aby spolusmluvník
'vědomě a úmyslně těžil z nezkušenosti smlu'Vníka ve příčině obchodu,
o který šlo, Zalovaná strana však netvrdila žádné skutečnosti, ze kterých
by bylo lze usouditi, že žalující firma znala tuto nezkušenost žalovaného,
a proto nelze dovozovati, že z ní těžila ve svůj prospěch na úkor žalovaného. Odvolací soud má dále za to, že uzavřené smlouvy nejsou neplatné ani podle ustanovení § 2 b) zák. ze dne 30. června 1878 Č. 90
ř. Z., které ukládá prodávající firmě, aby v prodejní listině uvedla též
datum a jednotlivou prodejní cenu každého losu nebo losového dílu.
Vobou prodejních listinách, O které se .iedná, jest totiž uvedeno datum,
které se však neshoduje s dobou, kdy smlouva byla skutečně uzavřena.
Odvolací soud má však za tb, že tato nesprávnost nemůže míti za následek neplatnost smlouvy. Také jednotlivá cena stavebních losů, a to
270 K, a výhernich listů stavehnich losů 48 K jest v prodejních listinách
obsažena. I když údaj ten jest uveden na místě nenápadném, které může
býti snadno přehlédnuto, má .odvolací s.ond za to, že přes to jest tím
uvedenému zákonnému předpisu vyho'Věno a smlouva o prodeji není z té
příčiny neplatná. Mylný jest dále názor odvolatelů, že smlouvy jsou neplatné proto, že byly uzavřeny proti předpisu § 4 zák. ze dne 30. června
1878 Č. 90 ř. Z. prostřednictvím ces'tujících agentů. Třeba tu uvésti, že
také zákon o podomním obchodě ze dne 4. dubna 19'26 č. 87 Sb. z. a n.
v § 10 z podomního obchodu vylučuje losy a kromě toho v § 13 výslovně ještě splátkové obchody s losy. Přestoupení těchto zákonných
llstanovení má sice v zápětí trestnost osob, které se toho dopustí, ale
řečené předpisy neposkytují opory pro názor, že i samo právní jednání,
které bylo uzavřeno prostřednictvím cestujících agentů, není právně
účinné, a spíše z nich vyplývá, že zábz nečelí proti prodeji samému,
nýbrž jen proti jistým druhilm zprostředkovatelů tohoto prodeje (cestujícím agentům a podomním obchodníkúm). (Srov. č. 5054, %54 a 9798
Sn. n. s.).
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání a v otázce, o niž jde,
uvedl v
důvodech:

Ve vývodech k dovolacímu dLrvodu právní mylnosti (§ 503 č. 4
s.) vytýká žalovaný především, že odvolací soud nesprávně posoudil otázku platnosti trho'Vých smluv o stavebních losech a výherních
listech s hlediska ustanovení § 870, po případě §§ 871 a 879 odst. 1
abč. zák. Tvrdí-Ii dovolatel při tom, že zástupci žalobkyně vědomě a
úmyslně těžili z jeho nezkušenosti, přichází tu v úvahu též ustanovení
§ 879 ads!. 2 č. 4 obč. zák. Dovolatelovy výtky však nejsou správné,
neboť na základě zjištění niž!ších soudLI jest souditi, že II žalovaného
nebylo té nezkušenosti, jakou předpokládá toto zákonné ustanovení. Nemohlo tedy vůbec jíti o kořistění Z takové jeho vlastnosti. Pokud dovolatel pOllJkazuje na značný rozdíl mezi skutečnou (nebo kursovní) cenou
!Gsil a výherních listů a tou cenou, za jakou mu byly tyto cenné papíry
c.

ř.
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prodány, zejm.éna, hledíc k účtovaným dal~ím výl~hám, jsou jeho vývody
pro posollzem ve Cl bezvyznamne, protoze rozpett těchto cen nemůže
samo o sobě založiti dt1vod neplatnosti smlouvy podle § 879 obč. zák.
jestliže nebyla překročena mez určená ustanovením § 9'34 obč. zák:
S hledi·ska to~oto zá~onného ustanoveni žalovaný neplatnost spornfc:h
smluv nenamltal, takze Jest nerozhodné pro spor rozlišovati, zda snad
H:zpětí cen. aspoň u výherních listl! nepřesahovalo onu mez. Ani s hlediska ustanovem §§ 87.0, 871 obč. zák. nejsou výtky dovolatelovy opodsta!něny~ V tom smě;u stačí odkázati, dovolatele na správné v podstatě
oduvodnem napadeneho rozsudku, Jez dovolatel nevvvrátil ani zdůraz
ňov~ním o~obn~ stránky při tvrzeném svém oklamáĎí, jak jest zřejmé
z predchozlch uvah. Take podle ustanoveni zákona ze dne 3D. června
1878 Č. 90 ř. z. posoudil odvolací soud věc správně po právní stránce.
To platí i pokud se týče toho, jak jest v prodejních listinách uvedena
.prodejní cena každého stavebního losu a výherního liS'lu, neboť zákon
č. 9.0/1878 ř. z. nemá ,předpisu o způsobu uvedení a umístění tohoto
údaje. Také jinak odůvodněni odvolacího soudu vyhovuje zásadám vysloveným v rozhodnutích nejvyššiho so~du č. 5.054, 9559, 9798, 102.00,
11044 Sb. n. s., od nichž není důvodu upustiti v souzeném přípa'dě. Rozhodnutí nejvyššího soudu č. 4815, 6248, 6428, 1143.0, 14504, 16587
169-21 Sh. n. s. se nehod i na souzený případ.
'
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Manželka, jejíž manželství bylo rozvráceno jejím cizoložstvím a proto

rozloučeno, nemůže se domáhati náhrady škody, vzniklé jí ztrátou zaopatření v manželství na muži, s nímž se cizoložství dopustila.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1939, Rl' II 40.0/39.)
, žalobk~ně. se. dO~áhá na tom, s .níž se d?pustila cizoložství, náhrady
sk?dy, vzmkle JI ztratou zaopatrem v manzelstvl, které bylo prý rozvraceno a pak rozloučeno pro Cizoložný poměr, který měla žalobkyně
se žalovaným. Újmu tu hodnotí si žalobkyně částkou 100 K měsíčně a
kapitalisuje ji na zažalovanou částku 12 ..00'0 K. Žaloba byla zamítnuta
soudy. všech tří stolic, ne j v y Š š í m s o ude 111 z těchto
d ů vod

ů:

,:'osouzení sporu po .právní stránce odpovídá ustálené judikatuře nejvysslho soudu, a to Jak pokud jde o náhradu škody z nedodrženi slibu,
tak pokud Jde o náhradu újmy vzniklé žalobkyni rozvratem jejího manželství a násl,;,du.iící, rozluk~~. Nejvyšší soud již opětovně dovodil, že
se am nevll1ny n.'anzel nem~ze ~omáha!i náhrady majetkové 'skodyna
tom, kdo dopustlv se clzolozstvl s manzelkou, rozvrátil manželSlvi tak
ž~. bylo :1~kone~ rozloučeno. Tím méně. o:,šer.n lze v souzeném případě
pnznatl narok zalobkym, kde se domaha nahrady takové škody iako

nželka která se sama d1l'pustila cizoložství a zavdala tak sama pří
k ro~ratu manželství, ú který vlastně opírá svůj nárok na náhradu
škODy.

~;~u
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Zřízení jistoty za pravý dluh toho, kdo jist'?~u d~vá, t1et!í b.ez~l?!atným
'ednáním podle § 4 odp. řádu ani v tom pnpade, nemel-II ventel na
;řlzení jistoty nároku.

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1939, Rv I 213/38.)
žalující strana přednesla, že manžel žalované. zajistil knihovně na
olovici své n~movito-sti dne 22. června 1934 zastavnlm pravem d~
p nělou prý pohledávku žalované proti němu ve výši 35 ..00.0 K. TvrdlC
:~imo jiné, že toto jednání manžela ,žalované j~st bezpla!né, prot?z~ se
stalo k zajištění neexistující pohledavky (§ 4 c. 1 odp .. L),. doma!1~. se
žalující strana výroku, že zřízení tohoto zás!avll1~() prav,a Jes~ V~UC~ 111
pro 'její vykonatelnou pohledáVku proti manzelu zalovane bezucllln~ a,
že jest žalovaná strana povinna, svoli!i kt~mu, aby, nemOVItost JCJl1.1:U
manželu patřící byla pro pohledav;ku zalupCI proh nemu vzata dia exekuce tak, jakoby zástavní právo žalované na těchto ne2novlt05tech nebylo bývalo nikdy vzníklo. P r v Ý s o u d uznal podle zaloby. O cl v o I a C í s o u d žalobu zamitl.
N e j v y Š š i s o u li nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Podle zjištění odvol3ciho soudu clošlo kc zřízení notářského spisu
ze dne 17. srpna 1934 proto, že štěpán J. (manžel žalované) úvi'-r povo~
lenf oběma manželům J. a ::ajištěný ~elý na, spol~čl,é jejic~ nemo~ltosll
vybral jen pro sebe a splOtreboval sam, k cemuz svohl~ zalov ona lcn;
když Štěpán J. se jí zavázal, že částku vypadajicí ona JeJI }O}OVICI uzna
jako svůj dluh II ní. Vzhlede",' k tét?, sou~lasne vuII ;"a,nzc,lu J., pro!e~
vené již při úvěrovém jednám, nemuze byh pochybne,. ze slo o ~znal1l
závazku štěpána J. proti žalované, který měl yZl1lkno~h z t~h? dU\~odu,
že Štěpán J., pokud potřebuje, též po~ovinll uvě;~ pnpadaJl,CI ~a zalovanou, nakládal s majetkem zalovane. Jde tudlz o .uznany narok ,n~
náhradu který byl důsledkem této své povahy splatny Ihned po pOUlitI
úvěru' ~a tO-Ol nemůže nic měnHi ani uznání samo, poněvadž se podle
zjiště~í odvolacího soudu stalo bez výhrady. Proto nejsou oprávněny
vývody dovolání které se snaží dolíčiti - a na t0111 budují I výtku vadnosti řízení Že v onom notářském spisu šlo jen o uznání regresních
nároků žalova~é, které by mohly vzniknouti, když žalovaná bude .nuce~a
žalující spořitelně plniti n~ _zákl~_dě. sp?lečného zá-:azku pr?hv ní, a ze
pokud se tak nest'alo, nemuze pry b!.tr rečI .~. sp'latne, hm ,~,en.e o vykonatelné pohledávce žalované. Rovnez nespravne JSou dals~ vyvo,dy dovolání, že zřízení zmíněné jistoty bylo jednáním bezplatnym, JCzto ne-
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byl0.yj~.~náno ihned ph vzniku pohledávky, a že je proto odporovat~lny1!" jlZ.pod!e.§ 4, č. I odp. ř. Bezplatnými ve smyslu § 4, č. lad. ř

JSou ten jedna?, (opatření), kterými se jmění dlužníkovo zmenšuj[ v~
prospech druhe strany a tato za ně neplní buď zcela nic nebo alespoň
ne plno~ hodnotu jmění dlužníkova (jednání smíšená). Zřízením jistoty
za pravy dluh toho, který jistotu dává, se však o sobě nikdy jmění
tohoto nezmenšuje, nýbrž jen utvrzuje závazek tu již jsoucÍ. Nezáleží
proto na tom, že zřízení jistoty nebylo ujednáno nebóť ani současně
al1l ,později zřízená jistota není nikterak další új~oLi na jmění dlužníkove, ~le.Je v ,obou. případe,ch jen .a~,:es,soriem jeho dluhu, který jedině
je paslvnl sloz~ou jeho jmenl: Zajlstcm nelze v tomto směru posuzovalI samostatne. V t?mto smeru .Iz~ poukázati i na ustanovení §§ 32a 33: ?dst~ I k~nk. r. o odpor.oval11 v konkursu. Z nich se ustanovení
§ 32 uplne krYJ~ s"ust~novenrm § 4"odp.ř, Kdyby však bylo podle
tc:~oto ,ustanovem znzenr JIstoty, na mz veřitel neměl nároku v každém
pnpade odporovatelným již proto, že věřitel na ni neměl nároku bylo
by.. ~c,el~ zbytečn~ ~~I'ší us!anovení ~ 3~, Č. 1 konk. ř., podle 'něhož
zaJ1ste~I, ..na k,t~re ve~ltel vubec nemel .narok, jest odporovatelným jen,
nabyl-II ym ve~,tel vyhod před ostatními věřiteli. Z toho je zřejmo že
podl~ na~oru zakonodárce nespadá zřízení jistoty, třebaže věřitel n~ ně
nemel, naroku, pod pojem bevú'Platného jednání podle § 32 konle ř.
a ~udlz anr podle, shodnéh? s ním ,§ 4 odp. ř. K tomuto však není při
pC;je.no u~tanovenr ob~.?bne § 33. c, 1 konk. ř. Se zřetelem k tomu hájí
~toala jU~lkat,ura, ne}vyss,h? soud,u ,(s;ov. z~jména rozj1. Č. 16420 Sb. n. s.)
"~:.Iedne pr,:vlll za:ad~, ze za]lstem 'Prave a splatné pohledávky, i když
ventel na ne ~~e~a narok, lze nym? ~onik~l:S ~ o?porovati jen tenkráte,
a t? podle §.:::' , c', 2"a 3 odP: r., Je-II zajlstelll provázeno pletichami
dlu:n;ka a z~Jl;telll ventele, t. J. Ize-}I dokázati, u!či,té objektivní jednání
dluzmkovo, )re: vyk?:l.a! ,ve sroz:trI:el1l se Za]lstenym věřitelem a jímž
bylo odpOrU!ICll;lU ve.n~el1 zne.mozn,eno, aby;ískal stejné postavení. Žalobc:, netvrdIl, tiln mene p~okazal,.;e tento pl:edpoklad je v souzené věci
splneu, a bylo proto jeho zalobu JIZ z toho duvodu zamítnouti aniž bylo
z~pot,řebí, zkoumati, zda žalovaná věděla nebo musila věděÚ o pohle~avkach zal?bcových, neboť z takového zjištění. by po případě olynulo
ze s; byla ved~ma, pokud .se, tý~e musila býti včd,oma, že se jí n~držuje;
tO,vs~k nestačl k odporoval1l mImo konkurs, kdyz neplatí zásada rovnomerneho uspokojení všech věřitelů.
čls.
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, Jestli~e po.ěšť,ovna podle pojišťovacich podmínek neručí v případě.
ze .~yl nar?k tre!t osoby uplatnen po uplynutí třl měslců po tom, kdyŽ
POjl~ťovacl pomer byl uKončen, jde o časové obmezeni ručení při čemž
nesejde na, tom, že pojis~lk~ ~elz~ přičísti zaviněni, že náhr~dní nárok
?yl ~platn,en po uvedene Ihute, třebas pojistná událost nastala v poJlstne dobe.
(Rozh. ze dne 16, lístopadu ]939, Rv I 3183/38.)

žalobce byl pojištěn u žalované strany proti zákonné odpovědnosti
jakO praktický lékař, zaměstnavatel tří asistentek, majitel dvou roentgenových ~řístrojů pro účely. diag~ostické a dvo~ r~e~tgenových pří
strojů pro učely therapeuÍlcke, I pnstroje pro ozarovanl horskym sluncem atd., Pojistná suma činila při jedné škodné události 10.000 K. Pojištění platilo od ll. dubna 1927 do ll. dubna 1937 a prémie byly po
celou tuto dobu přesně placeny. V ordinaci žalobcově byla dne 5. listopadu a 16., 21. a 24. prosince 19'36 ozářena roentgenem Anna M., která
pro ;poškození jí z toho vzeš,lé vznesla proti žalobci nároky na náhradu
škody dopisem ze dne 7. listopadu 1937. Žalobce ihned o těchto náhradních nárocích Anny M. učinil žalované straně povinné oznámení,
avšak žalovaná strana odmitla krytí tohoto případu, odvolávajic se na
čl. 4, odst. 2 poj. podmínek, podle nichž pojišťovatel neručí, byl-li
uplatněn nárok třetí osoby po uplynutí tří měsíců po tom, kdy pojíšťo
vací poměr skončil. Domáhá se proto žalobce výroku, že pojišťovací
smlouva pro odpovědnostní 'Pojištění uzavřená mezi žalobcem a žalovaným podle pojistky Č. 307.729 platí pro náhradní nárok Anny M.,
který byl žalobci oznámen dopisem dr. Heřmana B., advokáta ve F. dne
9. listopadu 1937, trvá po právu a že je žalovaná povinna zprostiti
žalobce tohoto náhradního nároku v ritmci pojistných podmínek a pojistné sumy 10.000 K. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d v oI a c í s o u d z těchto Li ů vod lr: Smluvni ustanovení článku 4 (2) všeobecných pojišťovacích podmínek jest vyložiti ve smyslu § 914 obč.
zák. a čl. 278 obch. zákona podle pravého úmyslu stran, tedy nikoli
podle odborných, pojistně-technických znalostí pojišťovatele, nýbrž
podle doslovu a smyslu ustanovení tak, jak je může chápati každá
osoba průměrných schopností, to jest každá nestranná osoba na věci
ne zúčastněná. Při tako,vém výkladu nelze uznalí, že by byl pojistní'k
chtěl se vzdáti nároku na odškodnění za pojistné případy, lderé sice
za trvání pojišťovací smlouvy vznikly, ale pojistníku nebyly a nemohly
vůbec býti známy. Jestliže tedy v souzeném případě se dozvěděl pojistník o pojistném případu, udánlivě sběhlém již v prosinci 19'36, až
z dopiSl! ze dne 7. listopadu 1937, nelze se ustanovení článku 4 (2)
podmínek dovolati a pojišťovna ručí' í přesto, že třetí osoba vznesla
nárok po uplynutí tříměsíční lhůty po skončení pojistného poměru.
Názor, že by řečené ustanovení v'šeob. podmínek odporovalo dobrým
mravům, nelze sdíleti. Pojišťovna tu v mezích sl1l~uvní svobody omezila
v souhlase s pojistníkem svoje risiko a nelze uznati, v čem by tu bylo
hřešeno proti dobrým mravům.
Ne j v y Š š í s o II d zamítl žalobu.
Důvody:

Jest nesporno, že náhradní nárok třetí osoby byl uplatněn později
nežli tři měsíce po uplynutí doby, po kterou trval pojistný poměr z odpovědnostniho pojištění žalobcova u žalované pojišťovny. Jde' tedy
o použití ustanovení čl. 4, ods!. 2 všeobecných pojišťovacích podmínek
pro pojištění po'vinného ručenÍ. Podle něho pojišťovatel neručí, byl-Ii
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Zaměstnavatel propouštěje zaměstnance předčasně ze služby, nemusí

UP!a:t;ěn

I;árok ~řetí osoby ..... po uplynutí tří měsícú po tOlll l(d\'ž
p~jlS .ov.ac,1 pomer b~l. Itkon~en. Tomuto smluvnímu ustanovení' ~el~
(l~val! jmy sn!ysl, ne:Í1 ten, jenž vyplývá z jeho doslovu, že totiž )o~
gsťovna nerucl, jesthze byl náhradní nárok uplatněn po uvedené lhl'r
ez ohled~ .na to, zda skutečnost, z níž jest tento nárok odvozo ~ e
nastala jeste za trvání pojistného poměru. Poněvadž tu 'de o • van:
?mezení
v úvahu
§ 32 poj. zák.
r. z.l a nenl tedy, s:n!uvního ani zákonného podkladu pro výklacl, jak'
onomu
p'
'
. Y
• J b ustanovem
S ' clanku 4,odst
. . 2.všeobecn,"ch
,
•
Oj. pOtImmek
dává
za o .~e,
hlediska tohoto smluvního ustanovení iest nerozho(lné . I'
se pr~ tom zach?val pojistník, zejména zda mu lz~ přičísti něj~ké ~:~
vl~e~1 na ,tom, ze se upla:~ění náhradního nároku stalo po uvedené
Ihute: Ne~1 prot? d?vodu 1Il1l! za to, že toto ustanoveni neclo adá tehd
proto že
n
jesthze nahradili narok nemohl býti
?Ý,ti pojistníku z,nám. Nejvyšší soud ; souzené
1a o'P'~cnem pr~vnIm nazoru vysloveném v rozh. Č. 12165 Sb
n. s., ve kterem ostatne nebyla přímo tato otázka řešena U t :
čl: d'.
4 odst 2 V" b
'I...·
. s anovelll
§.
,s'eo ecnyc 1 pOjlsťovacích podmínek neodporuje velícímu
pre p~~u , 20,.odst. 1 poj. zak. (č. 501/1917 ř. z.), neboť nejde o lhůtu
k oh.lasem p~Jlstm-kov~ nál~oku II pojišt'ovny, nýbrž ustanovení to ob~
~hUje čas ov: omeze~1 ph uplatnění náhradního nárokn třetí osob
.,oto omezem p.ojlstneho ručení není ani J'inak vyloučeno uz' z t' l.cm ' . ., t
I
e pn, y, ze, I pn . ~'n: v astně přesah~je pojistnou dohu. Z těchto dúvodlI
nelze mlil za tG, z: vby s: uvcdene usta.novenÍ pří-čilo dobrým mravům

ruč~ní,nepříchází

předpis

j(č. 50t;~~~;

uplatňován

jeťtě

o

:~t~~~ll~emohl

Takovou vadvu nemuze ovsem tomuto smil}vnímu ustanovení

.Jí
v~~~~~:-

přivoditi

an:

t~ okol,nos!, ze by se, zd,áJa tř!měsíční lhůta k uplatnění určitého náhrad~
~I~O

nar,oku

,s~~d

kratka, Z predchozího vyplývá, že v souzeném

phoaclě

zadov~na POJlst~vna ve smyslu čl. 4, odst. 2 uved. vseobecny'ch' pOJ'
po mmek neručl.
.

čís,

po

17469.

~d 0!á~~e ř~dt~éhdo <;bsazení odvolacího soudu ve věcech pracovních'

je nzem pre mm vadné.

'

Stáv~a

není, ~vá-listávkující zaměstnanec na služební smlouvě
~le n,". by_I povmen konati zaměstnavateli umluvené slum a ráce'
zákonnym duvodem pro odpíráni služební povinnosti zaměs6;anc~m, '
k O~tf ~~městnancovou, jehož služební poměr se řídí předpisy záb •• z. a ,!., na stávct;, dělnictva není omluvena jeho
n~pn~t~~st 193~ Sod
v
.
..~. za~ e zatnt;,s~vatelove~tato účast je důležiqímdůOhdem k )'redcasnemu propustem z pracovního poměru podle § 34 ' 4'
' c.
t o oto zákona.

•

oznámiti propouštěcí důvod; stačí, že se tento důvod prokáže teprve
na soudě ve sporu. .
(Rozh, ze dne 16. listopadu 1939, Rv 267/39.)
tnU

Srov. Sb. 11. s. Č. 7384, 17411.
Žalobce přednesl, že byl zaměstnán u žalované firmy od 14. srpna
1936 jako dílovedoucí za mzdu 240 K. Výpověd' byla ujednána sice
14denní, avšak jemu jako dílovedoucímu, konajícímu vyšší služby, náleží
podle § 31 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n. nárok na šestinedělní lhůtu ke
konci čtvrtletí. Dne 12. července 1937 vypukla všeobecná stávka rukavičkářská, které se žalobce rovněž zúčastnil. Dne 4, sDpna 1937 došlo
po uf:ončení stávky k ujednání se žalovanou, podle něhož stávka nebude
považována za přerušen; pracovního poměru, Toto ujednání bylo podepsáno zástupcem sekce průmyslu rukavičkářského a Unie kožeděl
níků, jejímž členem je žalobce, a bylo pro obě strany závazné. podle
tohoto ujednání byl žalobce povinen znovu nastoupiti práci dne 4. srpna
1937, což učinil, avšak nebyl již žalovanou přijat. Žádá proto zaplacení
služného za zákonnou výpovědní lhůtu do 30. září 1937. Žalovaný
navrhl zamítnutí žaloby a namítl, že žalobce propustil důvodně dopisem
ze dne 26. července 1937 mimo jiné též proto, že jako dilovedouci, tudíž
soukromý zitměstnanec se zúčastnil stávky rukavičkářských dělníků
a za stávky hlídal podmk žalované strany, aby dělníci, kteří chtěli pracovati, nemohli do pracovních místností. P r v Ý s o II d (pracovní soud)
zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d jako odvolací soud ve věcech pracovních uznal podle žaloby. D ů v o ci y: Odvolací soud, jednaje podle
§ 33 zilk. o prac. soudech zjistil, že po ukončení stávky dne 4. srpna
HI37 bylo jednáno mezi smluvními stranami, aby byli zpět vzati do práce
i dílovedoucí. Žalovaná zprvu nechtěla přistoupíti na to, aby žalobce
přijala zpět do zaměstnání v důsledku stávky, avšak od svého stanoviska ustoupila. Služební poměr žalobcův jest posuzovati podle ustanovení zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. PropniMěn předčasně může býti
za podmínek uvedených v § 34 cit. zák. V dopise ze dne 26. července
1937 uvádí žalovaná jako důvody výpov~dí: 1. účast na stávce, a 2. že
od 3. července 1937 neposlal (žalobce) žádnému rukavičkáři práci, čímž
prý byla žalovanému zpúsobena škoda. Během sporu pak doplnila žalovaná dúvody dané výpovědi tím, že 3. žalobce hlídal podnik žalovaného,
aby zabránil dělníkům vstup do podniku, 4. že dělníkům vyplácel pře

dem mzdu) aniž odvedli práci) a 5. že nechal dělníka W. proti rozkazu

žalovaného pracovati v dílně přes noc. Pokud .ide o výpovědní dúvod

účasti na stávce, má soud prokázáno, že žalovan5r ustoupil od svého
zamítavého stanoviska vMi žalobci, protože jinak !Jy nebylo došlo k2
skončení stávky a k podpisu ujednání. Tím od.padá účast žalobcova
na st!>vce jako důvod výpovědi. Další d{tvod propuštční, uplatňovaný
proto, že žalobce nezaslal od dne 3. července 1937 práce domáckým

dělnitkům, není nijak doložen a nemůže jej žalovaná s úspěchem u:p'latňovati se zřetelem na předpis § 35, Č. 1 zák. č. 154/1934. Další
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důvody,

předčasné vyplácení mzdy a noční práci v dílně,'žaIO
výpovědním dnpisu jako důvody výpovědi neuplatnil. výpovědní důvody nelze ex post uplatňovati. Leč ani tu žalovaný neprOkázal,
že by od doby, kdy se o těchto věcech dozvěděl, do doby, kdy tyto
okolnosti, jako důvody výpovědi ve SpOlU uplatnil, neuplynulo vice než
8 dnů. Uznal tedy odvolací soud, že neni zde důvodu pro předčasné
zrušeni služebního poměru. Protože podle nepopřeného tvrzeni žalobcova činil jehO' plat 240 K týdně, pHs],uši, mu mzda za zákonnou výpovědní lhůtu za 6 týdnů a 3 dny, celkem 1.560 K.

tcitiž

vaný ve

Ne j vy Š š i s
hodnutí

°u d

uložil odvolacimu soudu nové jednání a rozD

ů

vod y:

žalovaný vytýká jako zmatečnost, že odvolací soud nebyl řádně obsazen, poněvadž nebyli v souzené věci přísedícími rukavičkáři-odhor
níci, tedy osoby náležející k témuž anebo alespoň k podobnému povoláni jako sporné strany (§ 16 zák. č. 131/1931 Sb. z. n.). Podle § 28,
odst. 1, Č. 2 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. jest zmatečností, nebyl-Ii soud
řádně obsazen. Může tedy býti okolnost žalovaným vytýkaná zmateč
ností jen tehdy, byl-Ii ji porušeny předpisy o obsazeni pracovních soudů,
t. j. byl-Ji porušen předpis, jenž imperativně určuje, jak je obsazovatí
senáty u těchto ~oudů. Zákon č. 131/1931 Sb. z. a n. určuje obsazení
soudu v §§ 16 a 32. Předpisy tyto byly novelisovány vládním nařízením
ze dne 11. listopadu 1938 č. 280 Sb. z. a n. Jsou to předp'isy práva
lmmálnúho, dotčené novele přisluši pf<llto zpětn" půsohnost (Sb. m s.'
Č. 2163 a 2240) a jest výtku zmatečnosti poslU'Z'Ú'vati podl'e § 16 cit. zák'Ona v noveJisnvaném "něnL Podle § 16, odst 2 zák Č. 131/1931 Sh.
z. a n. ve znění' "ládní:bo, na,řízení 'č. 280/1938 Sb. z. a n., jen'ž ,pla,ti
podl,e § 32 toholo záko'na ipm obsazc,nI' od\rolaciho soudu ve 'sporech
praco'Vni'Ch O' hodnotu, vyšŠ'í než 300 K, povoJ!ávají' se přísedící k zasedání tak, alby nálI-eželí k tbnmž, a není~li to mÚižno, aspoň k pÚ'dobnému. '
povohín,í jakO' jsou stra,ruy; není-HI jich, povolá'V'á předseda! k zasedání
pří!sedid, kteří nál,ežeji lG tému'ž<Lnebo podobnému obom, jako, jsou
strany. I loto novelisované zněn,í § 16 dotčeného zákona jest povahy
"e,líd a zaklá,dá proto pmušenlí toholo, přeclpils'll' zmatek podle § 28,
odst. 1 č. 2 dotčeného zákona. Kon<Lným Š'etřením byllO ZjfŠtě'I\O', že při
ústním odvolacím jedná.ní dne 22. hře2ma 1938, li něhož bylo pro změnil
v 'Obs.alzelnÍ senátu. 'jednáno- 'Z,OInva a při kteréml hyl vynesen rozsllldek,
byli členy odvolacího, senátu za, s'kupinu zaměstnavatelií Jamslav H. a
za skupinu zamě'stnan'ců František M. Od\rolací soud uvádi, že přisedlící
z obom mkavi'čkářského ustanov'eni nebyl'i' a že 'll Jamslava·H. neni zaměstnání uvedeno ž'~'Iova>ný tvrdí" že lest ·obchodnílkeml odě'V'y a že
Fra,,,tišek M. je-st krejču.V'ským dělnikem a že oba jsou Uls.lano'VenÍ ,pro
ohm oděV'niloký. Poněvadž žallob-ce byl n,esp-om·ě dlí,lovecjoudm v továrně
na rukavilce a žwl,ovaný j-est výrobcem -rukavic, by,I!O vyhlo'Věno předpisu
§ 16, odst. 2 zák. Č. 13-111931 Sb. z. a n. ve zn;ěI!1Jí vládlliho nařízení

Č.

280/1938 Sb. z. a n., když .ze skup!ny

zarr;ěs~~"va,t~lů byl.přibrán

pří1seclíd Jaroslav H. a ze skwplil1y z3Jm~,stnamcu pnsed:cl:ra~trs~k ~::

neboť oba při-sedíd, jsouce 'UlstanoveTI1 pmoborod.~vmcky, na.lezel:
k pod1obnému oboru jako sporné strany. Není pl'oto vytka .z~atecnosŤ1
(§ 28, odst. 1 č. 2 zák Č. 131/1931 S~. z. a m) olPOIdistatnena:
.,
Dovolatel vytýká n,eúpllnolst řízenú Jednak, pokud Jde o' otazku JIm
upla tn,ě'ných dŮIIežitých dúvodií k Ipředčasn.ému proipuštění ~allobc: z 'Pra~
covlníiho poměru (§ 34 zák ,Č. 154(1 ?3~ Sh .. z. a, n.) a .otazku vcasn,osŤ1
ulDlatnělTI'Í těchto l dŮivnd-ů, Uis~kutecneneho ledn:aik dOlplsem ze dne ?6.
úrveDlce 1937, jeclnak předn'e'sem ilr prvníiho ústního jedn"ní' pracovmho
SQiudlu dne 27. sDpna 1937 (§ 35, odst. 1 zák. Č. 154/1934 Sb. z.a n.),
j-ednaJk O' otáz;klll, zda 'ža],o'valmý ~řÍ' ujedln}'mí dne 4. S!rpn-a. 1937 s.etrva!
na proip'uiŠlěn,í žalobce z IPrawVIIllho, pome:u~p:od~e uveden.eho cI~p~oo, ze
dtne 26.červ-ence 19,37 aneh od propust,onl zalobce ulslkolllteoneneho
dotčeným dopisem uplllsti,ll a přijal t!m. žal:obce zpět. cl? sl~'žby ~ ~dlf
ujedln"rrJ. ze dne 4.srpnla 1937 se tykalo Jen ~ukavlc~arsky~h dehuku
a žaloboe jako dílovedoucí n-ebyl v'Y'slov,ne a umysln'e. do, n.eho. popt.
Jest nesp'OrllIO, že žalobce byl od 14. SI;pna 1.936. zamestnan u ~alova
ného jako dílovedoucí!, že jeho slnJ'žehm pomer treba posuzovatI podle
zákona Č. 154/1'934 Sb. z. a n. a že se žalo'bce zúč"slnil stávky rukavičkářských clě'l'l1'íků, vYIP'llIknuvší poclle jeh.o ,s,:znání .12. čer~ence 1937
a skončené j'ednáním ze dne 4. s'"pna 1937, a ze ho zalovan'Y pn tomto
dni do práce zpět nelpřija,I', Dále Jest n:esporfliOí, že ža;l'o~at~ý ~'opÍ's:m
ze dme 26.če;rve·l1ce 1937 sdělil žalŮ'bci, že pro nelna,sloupem prace pres
výzvu a s'ClrváJni, ve stávce považuje jeho p.racavní poměr od dI?by, .kdy
se stávky zúčastni,l, za přerušený a .m~m~z.e ho po. uk?'11čenl ,st~"ky
Z110VU. přijati:, ježtO' je nucen, zaopatn!1 Sl ]vneho vedouc}ho, ~ ze l"'~~0
d<Llši příčinu okamžitého propuštění mu'sí ž"lohce povaz:o,vali sabotaz,
kterou provedl tím, že od 3. července 1937 ne,poslal "Ul Jednomu rukavičkMi a mistm v Rudoboří práci. U prvního úsrbn,íhol jednáJnJ před praoovcním s·oudem uvedl' žal,o'vaný jako další důvody k předčasnému propuštění žal'obce, že zastávky hl!dal podn:ik žall?v~ného Z" tím; účeJ~m,
aby dělnici, kteří chtěli pracovali, ne~ohh.vkwcltII dl?, prao?"""ch.~111'st
nŮ'stí a aby jim zabránil vst'up do nlchl, ze procli vyslovne:mu,.pn~az.u
žalovaného děllOJku JOSICÍUI F. a ještě jiným dělníkům vypla1t1 nekohkr:a!
mzdu předem, aniž odvedli práci, ~ že. nechal .dělní~a Jaroslava W .• pres
výs'lovn,ý rozkaz pracovati' v podmku zalovaneho, pres noc .. POI~d zaloval11ý n,,, prvém místě uplatňuje jak~ dill.e~itý dŮ'vod. k předé"s?:en;::r pTOpušt,ěnÍ žalobce' z pracoVtmho !pDml~ru U'cast Dia stavce rulkarvlckarskeh?
dělnidva a setrvání v této ,st"vce přes výzvu žalova'ného, <lJhy naslO'wpl1
prwci doHm dlovo,lacísoud již v rozhodnutí Sb. n'. 's. Č. 3004, na které
se p;ostrlllčnost poukazuje, že 'stávka. nen;llže být! - za8'?~časnéh'o
trvání stávkujícího zaměstnance na sluzebm smlouve, podle mz byl povil11enkonati zaměstnavateh umluvené služby " práce - u:znána za
zákonný důV'od pro odipÍlrání služební povinno,sti za;něstnl1Jn,ce~ z.~mě.st
navateli. Z toho plyne, že účastí žalobcovou na stavce rukavli:ikarskeho
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dělnictva není omluvena jeho nepřítomnost v závodě žalovaného a

v

účast ta h"oři důleži.tý důvod k předča.snému propuštění žalobce z pr~~
c?v.n'lho poměru podle § 34 'č. 4 zá<k. Č. J 54/1934 Sb. z. a n. HI'edí,c na

prednes, str~n . o t~m,t·o propolll'štědm dúvodUl, třeba řeši'ti otázku, zdeJ
,;~Iova,~y pn jednanl dne 4. srpna 1937 výshYV'n,ě se vzdill uplatnění
llcastJ. za.llobco,vy "n'~ st~'vce jako pmpouštědho důvodu, resp. zda jehd.v
UPUSLI1 od eropustem zalobce : tohoto. d"ůvod'u UJsku,tečnéného dopi,serl
;e dTne 26~ c~r~~n'C2 1?37, Je~oz .pravost ;:a1.ova ná st-ra'na 'li'znala a kte,rý
nl,oDce pred,ozd. Obe sporrue stmny teto pro. spor závažné okolnosti
nabí·dll'ydůkazy a to zejnré,n,a výslechem sv,!'dků .o prllběhu jed'ná.llJí dne
4," srpna 19~7, Odvola~cí ~ou:d ~přjpustil a Il<l'o·vedl důtkaz o tomto před_
m,etu tel; s~,edky "na~rzenyml za.lúbcem a na základě jejich svědeckých
vypovedl z'jlIstd" ze za,l1ova,ný UlstoupH od -svého. zamH3véh'O stannviska
vllči ž"I'obd, protože jinak hy n,ebylo došlo ke skončení stávky a k p,odp15U uJednal1l, a dospí~l k právnímu závěru, že účast žalobcova na stávce
není důvodem k vý_p.ovědi. Dovoláni vyt5rká vadnost řízení, a to právem
~'e~?ť ,'?d'Vola~í SI~U!ct o uvede~é, -~T'~' ~eše~~í sporu záva:žné ,oko,!lno-sti pro~

°

1

veq,} dUlkazy Jen ]ednostra:nn:e a ]esie .pn tom !l1evza,1 zřete], an.i na 'ná-

mitky ža:lované ·strany proti v1ě:rO'hodinnsti \')lisllechnut)Tch svědlkfJ a na
vytýka'TI:ou změnu jejkh vý:polvědí V trestn~m ří,zeni proti nim zavedeném
u krajského soudu trestního v P., kterýmžto spi'Semžallovaný důkaz
nabídl. V rozsudku neodů''fodni'l a,n; pominutí olllkazů nabídnutých žai'ov~nou stra:nou. Kdy~ od·v·olaeí s'oud v tomto bodl' n:ezjilsUL d'Ovolatelem
predlnesen,e skuťkO've oko'lnostl pro pO's'ou:zenÍ 'Úprá'v:nĚ,JlIosti dot'čeného
uplalnéného Pl'C1POu,štěcího důvodlU' záva.žné, ,omeziv se na svědecké výpově~~ svě:d:k~ nalvr~e'O!ý'ch žalobcem, nebyla r,ozepfe úp'l,né vysvétJ.en'a
a tuclIz ~m dukl,adne po,soU'zena (§ 503. f, 2 c. ř. s.). Z doh'lldú uved':,ných shora k dlovob.eí:mu diů'voduč, 1 § 503 c. ř. s. (§ 28, odst. 1 č. 2
zak. č. 13~/1931 Sb. z, a n·.) třeba sice p'řisvědciti výtce ct:o'volá'J1IÍ, že
rokkon~ny OdVO.JaCIlll soudem dn,c 25 . .J.edln,a. 1938, ph kterém byli členv
?dvo!laiCl'~'O ~soUidlu z~ skuipllflu zaměst<I1!arvatelů Jarosl'a!v E'J p.Qivo,lft1níIJ11 maJItel realit-m k a 'l1!celařc, U'stalj1iOlvený pří-sedícím pro obory 'ostatní z řa,d
zé!.lnéstnava't'e'lú, a Č. K.J povol'á,uím kovář a taJemník odborové organisa'c~J '~I~tal:_ove~ný 'pľ,~ obor IJ(lolvodělný z řad zamě'stnaJnců, a, při kterém
br ll slyse;l1 ~,vedcI Vacla~ V., Josef J, aFran,ti'šek S. hyl zma,t·eč:ný z toho
duvo0u, ze clen, o,dvolacl~o soudu ,ceněk K. nenáleží ani témuž, ani po,:,"
c1~bnemu povolam, b~. an~ podobnel':u oboru povDlání, jako jsou strany,
Pros to vsak neohstojl vytka zma,tecnostJ rozsudlku vyne'seného při ná,],cdujícím :?ku 22. března 1938, při němž byl' soud, j"k do,l+čen'o, řádně
obsazen a nzen,1 ?y\'o ~:ovedeno znova podle § 412 c, ř. s, i' za použití
protokolu s~psaIHeh'O ,pn wku dne 25. ledna 1938 tím, že byl vyložen
obsah výslechů jmenovaných svědkú Václa'va V., Josefa I. a Františka S"
neboť použití tohoto proto,lmlu
dřívějším jednán,f při ·zmatečném roku
dne 25. ledna 1938 Ineznamená nedosta'Í'ečné obSAzení soudu znOVL! spor
l'roje:dnávajídh~ dl11~ 22. bř"ema 193k a přichází v úvahu je.n jako vada
nzenl podle § ~03 c, 2 c, r. s. (srovneJ Sb. TI, s. Č. 12201). Do,volaci

°

soud shledává v"dnost řízení, i polGud jde o upl~tněnlÝ důvod pmpouštěcí, spatřovaný žalovaným v' t·om, že žal'Obce nezaJsl'a'l práci domácím
dělníkům, s kterým. se odV'olací' sowd poslkuúkové strán.oe neobí·ral, a
proto bude na odvol,acím s.oudě, aby i O tomto důrvodUi propouštěcím
všechny potřebné skutkocVé okol.n.o'sti zji,s·m a
jeho opr<ivněnosti rozhodl, zvláště když žalovaný tvrdí, že v tomto směru nekonal žalobce
své povinnosti již v době před stávkou, t. j, od 3, července 1937,Pokud
odvolad soud II dalších žalovaným uplatn.ě,ných :pmpDuštěcích dův,odů
a to zejména předčasné výplaty mzdy předem pf'ed odvedením práCe
Josefu F-ovi a noční práce Jarosla:va W. vycházel z předpokladu, že
těchto důvodů žalovaný neuplatnil v dopise ze dne 26, července 1937
a že jich, ndze ex post uplatňovati, a potř'<jbného, sIGutkového stavil
vůhec nezjisti!, trpí odvolací. řízení i v tomto hodě neúplno'stí (§ 503
Č, 2 c, ř. <8,). Dovolací soud totiž již v rozhodnuťí Sb, n,s, Č. 7384, na
které se pro' struĎnost odkazuje, vyslovil z,"sadu, že zaměstnacVatel propouštěje zaměstnance ze služby, nemusí mu O'známiti důvod propouštěcí,
a že stačí, že důvod ten prokáže teprve na soudě ve 'sporu. Obírati se
s da\šíl výtkou dovolání, že předpoklad odvolacfun soudu" že II právě
uvedených důvodů o·statně žalovaný neprokázal, že od doby, kdy se
o těchto věcech dozvěděl, do propuštění neuplynulO' vke než 8 dnů,
nemá opory ve spisech, jest za dosavadního stavu věci předčasné a
bude věcí odvolacího soudu, aby i v tomto směru všecky potřebné skutkové okolnosti zji,stil. Poněvadž pro shora vylíčenou neúplnost odvolacího řízení bylo třeba rozsudek odv.olacího soudu zrušiti a věc vrátiti
odvolacímu soudu', aby v jedn"ní pokračoval a po jeho doplnění v ho"
řejšÍlCh směrech movu rozhodl (§ 35 (2) z"k,č, 131/1931 Sb. z. a n.),
netřeba ·se zabývati ostatními' vývody dovolacími.

°

čís.

17470.

Znalec jenž provedl odhad nemovitosti v dražebním řizení, neodpovídá nejd~-Ii o zlý úmysl, za škodu způsobenou povinnému nedostatky
znal~ckéhO nálezu o odhadní hodnotě nemovitosti, mohl-Ii povinný zjednati nápravu prostředky naznačenými v §§ 28 a 35 odh. ř.
(Rozh. ze dne 16, listopadu 19.39, Rv I 479/39.)
Žalobce byl až do roku 1935 se svojí manželkou. EmiHí F. spoluvlastníkem nemovito.stí zapsaných ve vl. 272 a 61 poz, knihy kat. úz, K.
a to každý jednou polovinou" V roce 1935 byla vedena vymáhající stranou, Městskou spořitelnou v N" exekuce vnucenoo dražbou těehto nemovitostí u okresního soudu· v N, Dne 17, dubna 1935 byl proveden
soudní odhad těchto nemovitostí, k němuž byl přibr<in žalovaný jako
soudní znalec, jenž odhadl dúm Č. p, 61 částkou 23,000 K a dům
Č, p. 100 čá'stkou 105.911 K. Tyto n·emavitostí byly vydraženy za nejClvilnf rozhodnuti XXI.
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nižší podání 85.941 K 40 h. Pwti usnesenlÍI okresního soudu v N. o odhadu pqdal žalO'bce ná,mitky, které vša;k byly pro ~o'ždén"st prav'o.
platn.ě odmj'lnuty. žal,obce tvrdí, že odhad mmovita.stí, jenž byl podkladem k usneseni okresnílh,o souldu v N. o odhad'!], byl proveden žal~
vaným Jaroslavem K. z hrubé nedba;liosti nesp'rávně, ža,l'Ovaný nebral
náležítého zřetele na různé položky a součá'sti da.mul, některé věci, jako
kan'ahsad a pod. vůbec neo'ceňorval. Celková hodnlota všech nemovitostí
obnášela nejméně 255.000 K, takže nejmenší podáni by bylo 170.000 K.
Vzhledem k nejvyššímu podání 85.941 K 40 h, za něž byly nemovitosti
žaJlovanou firmou vydraženy, byl,a mu; způsohena škoda ,spo6vající
v rozdílu nejnižšího podální a podánij" jaké hy musilo býti s.taJno'veno,
kdyby n'emovitosti byly řádně odhadnuty. Nj ž š í s o u cl- y zamítlv
žaJlobu, domáhajíd se náhrady této škody.
.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Dovolací sowd sohvalUlje názm odv.ó·ladho soudu, že žalobce nemůže
žalovaného znalce číniti civilněprávně zodpo,vědným za škodu zavi,nenou
prý udánlivými nedostatky jeho znaleckéhoda!borálu o odhadni' hodnotě nemovitostí žaloboových,; událnU"é nedostatky, majleí podle vlastního přednesu žalobce příčinu }en v nedballo'sti, nikoHv ve zlém úmý:sJu
žalovaného ;onake, j'801ti! totiž takového rám, že žalobce mohl zjednati
jejkh nápravu a ·Ulvarovati se udánHvé škody prostředky naznačenýmí
v §§ 28 a 35 odh. ř. Zákon (§§ 28, 35 odh. ř.) dá"á v odhadním řízení
p'Ovinnému pmstředky tam uvedené právě za tím účelem, aby poško·zenÍ
svých majetkových zájmů nesprávným mal'eokým posudkem zabránil, a
žalohce, když těchto prostředků nepoužH, zavinil si škodu sám. Výika
dovolání, že by rous;Mo býti zjištěno, že by námitky neb rekurs proti
soudnímll 'Odhadu, opřené ,o výtky, jež žalobce v tomto sporu protí znaleckému elaborátu činí, b)'ly měly úspěch, jelst lichá, neb'Oť žalobce. vytýká "nal'eckému elaborátu, že opomenul pojmouti, do odhadu pi.vní sklep
a kanaHsad a že prý nápadně nízko odhaJdl zahradu a zastavěnou
plochu. Tyto vady však mohly býti zjištěny a odstraněny také v 'Odhadním .řízení prostředky, jež zákon v tomto řízení 'POIskytu}e, kd yž tu
skutečně byly a z toho p.řece žalobce" tomto spom vychází. Poukaz
dovoláníl na rozhodnutí č. 6753, 89102, 160210, 16075 v souzené věci nedopadá, ježto tato roz'hoGnU'tí byla vydána na skutkovém podkladě naprosto rozdílném.
čís.

17471.

úplně zbavený svéprávnosti (§ 3 odp. f.) nemuze PQdávati sám
opravné prQstředky v řízení 'O zbavení svéprávnosti, leč že by šlQ 'O pří
pady §§ 38, 53 ř. 'O zbav. svépr.

o takQvý

případ nejde, domáhá-Ii se úPl?ě zba~ený, svéprávnQsti

obnOVY řízení pro křivý znalecký postUlek 'O jeh'O dusevnun stavu.

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1939, R 11 232/39.)

Stěžovatel JO'8e! K., jenž byl dne 24. listopadu 1927 zbaven úplně
, rá'V'n'Osti se domáhá vlastním jménem, aniž by byl zasto'wpenopa~:~níkem, ;bnovy řízení o zbaveni svéprávnosti, tvrdě, ~e p;,slUi,dek~
podaný tehdy znalcem Dr. Z..0 jeho dwševní,!, stavu, na zakJ.ade nehoz
byl zbarven úplně svéprá",nosh, byl nesprávny.
,,,
Pr v Ý s o Ul d žádost odmítl. Re k !ti' r s,n í s o ,u d od,uutlsŤ1znost
úplně zbaveného srvéprávnc>sti do tohoto fozhodnuŤ1.
,
N e j v y Š š i s o u' d rovněž odmítl jeho stížn.ast do rozhodnuh rekursního soudu.
D ů vo d y:
Také v nlesponném řízeni platí, že úč~stnÍIC! ~ ně,~]} jed'?aj.icí, 'poku,~
·.sou nesvéprávní, musí býti zwstowpem svyml. zakon~yml, zastupcl
J(§ 41 f) zálk. 1010/1931 Sb. z. a 'll.). To!o pravldIo, nen.l o,,~e?, zcela
bezvýjimečné, neboť v nesporn~m řízenLJde m:'0h~J; o Je~mm ~ r?z=
hodnutí, která svou povahou a učelem pnmo vyzaduJI, ~b1.t :~esve?rav
ným účastníikům byl přiznán na ně vHv, llI~z.áyi,slý na vul! JeJ::h z~kon=
ných zástupců, takže mohou samo,st~tne člm,t.l. navrhy a ~o pn~ade. P?
dávati opravné prostředky. Ale ma-ll tato vyj~mka nasta~l, m,:~l to ,byy
stanoveno ve zvláštním záiloonu. To znamena v .sou!ene?,?r1pade, ze
stěžovatel, }elllž byl 24. listopadu 1927 ~~aven ,-'VIne ~veprav?o'sh 'P'~o
duševní chmobu a jenž proto podle § 3 radu o zbav~m sVép:avnost,1 Je
nezpůsolbillým k právním činům v stejném wzsahu J"ko. dlte, kt:remu
není ještě 7 let (§ 865 ohč. zák.), nen;ůže p:odáva!ísám ?pravne prostředky v ří:zení,o zbavení svéprávnQ>stI, leč ze by slo o :p,np~dy §§ 38,
53 řádu .0 zbaveni své;právnolsti. O žádný z těchto případu ,vs~k ·V sou~
zeném případě nejde, neboť ~těž?vatel se, n'.'d;,m~h,,:l zrus:1t1 zbayem
svéprávno.sti, nýbrž 'Obnovy řlzem pro uldanl!ve knvy pos~dek, o Jeho
duševním stavu podaný zn.aloem Dr. Z., takže podle toho neJen ze ne~yl
prá'lřně způ,sobHý tento návrh podati, nýbrž není· ani zpŮS:OblJ.ý, aby Sam
ro"hodnu,u nižších soudů v této věci vzal v odpor opravnyml prostredky.
čis.

17472.

Vymáhajíc! věřitel ručí za jednání i opomenutí ~sc~Q~atel~ .~bave
ných věcí, a to nejen v d'Obě dQ zrušeni e:eku~e, nyb~z ~ PQ jejl;n z~
šeni až do dQby, kdy se zabavený předmět ocitne 'Opetne v mocI dluznJka neb 'Osoby, které patří.
38'
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Neuposlec~I-1i U8;hovate~ ~ZVY soudu, aby po ZllIŠeni exekuce vy_
dal auto vyl~covatelt, d.ovolavaJe se retenčniho práva pro nezaplacené
úsc~ovné, ruci za toto Jednáni uschovatele vymáhajlcl věřitel zvláště
kdyz vyvolal tento postup uschovatelův tím, že nezaplatil včas ú~hovné.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1939, Rv II 862/38.)

Pravoplat~ý~ u~snesením krajského soudu v O. z 2. dubna 1931 byla
Kohn a sp·ol. v t. povolena k vydo-bytí, jejího
,protokolovane hrme L.
vykonatelného' pohledav:mí 95.000 K mobilární exekuce zabavením
USChová?ím a prodejem svršků povinné strany A. R., majitele měšťan~
skéh? pl,~ovaru v
Při výkonu této exekuce okresním soudem pro B.
na pnhlasku a za lIntervence právní-ho zást>upce nynější žalované strany
Dr. H. bylo zabaveno d;ne 13. dubna 1931 ,ná!kladlní' ,mto značky »OpeJ«.
ev .. Č. P, XIX 663, ktere bylo uschováno u Antonílna S., jenž byl Určen
exekučnlm soudem jako uschovatel auta. Manželka dlužníkova t j žalobkyně, .se domáhala excindačnf žalobou podanou dne 7. li,stop'a·ctu '1931
vyl0t;če'lll tohoto auta z exekuce. K ná1ÍThu žalujéd byl usnesení.ni exekUČlllho soudu ze dne 9. listopadu 1931 povolen podle §§ 42 čís 5 44
ex. ř., odklad nll'cen~ho prodeje vylučovaného nákladního vozu do PT~VO
plat ne ho r0.zhodnuh va v)'lučO'vací žalobě, jež byla pmvoplatně z«mítnuta
a to ~Iav~e proto, ze z,al~,bkyně v?př~la nárok jedině .o bezvýhradné
vlastmc!vl ,k autu, ktery JI nepatn, mkoliv o právo, plynoucí z 'kou' ě
s vyhrazenym vlastmctvím. Na to podala žalobkyně na žalovanou, stragu
dne 2vl. čeryna 1934 novou vylu.čovací žalobu, 0pÍlrajíc žalobní důvod
hlavne o p;a~o k držbě ke spornému autu, žádajíc zároveň odklad exekuce" ktery JI, byl povolen pocl podmí'n,koUl slo'žení jistoty 2.000 K d'Ů
8 dnI usnesemm exekučního soudu z 22. srpna 1934 =.
.'
._.
24 ov, 1934
'
. r l l prvmm ro",u
uzn~la zalovaná žalobní nárok a navrhla zrušení exekuce
. " zarl
ohJedne zabayeneho, auta. Dle tvrzení žalobkyně (v nynějším sporu)
stalo. zabavene
n
I'" ,1' auto• po celou dobu uschování I J' od· 13 dlUlb na 1931
~ up n:, vVo nem mIste na dvo,ře domu pome nedo,stateiíně Chráněno
p:e~ deslem malou stříškou a následkem tohoto nedostatečného uskladn~n; ~astaJo p:ore:;avění železných částí, zpu'Chření pneumatik a trouchnlVenl, k~rose.ne, ~Imž utrpěla ž~lobkyně škodu 32.000 K; za tuto škodu
Odpovld!, ,tolIko zalovaná, jež přes upozomění nestarala se O řádné
uskl~dllie':l aula a. nezmšila ,exekuCÍ, ačkoliv již při zabavení b la u 0zornena, ze sporne ná!kladní auto nepatří dlUižnílkUl nýbrž jeho ž~v
žalobkyni. Domáhá se proto žalobkyně náhrady' této škody Ne: v-):
: o tI,d y uznaly ~alobní nárok důvodem částečně po právu' o ~ ~ ~~
~ C,I S? u d .z, techto d ů vod ů: Pokud jde o žalohní ná/ok u latneny z tl~ulu. ,nahrady škody vzniklé na autě žalující straně p
neo,dbornym Jeho uschováním, rozhodl prvý sO'ud, že vymáhaJ'ící aV~~i:~
ruČI
za.. uschovatele pouze do zmšení exekuce Nev d I I'
auto
v.
k
.
Y a - I uschovatel
" p? zruseU! exe nee 'ať z tohO' neh onoho dů,-,odu nemčí za škodu
lIm "pusobenou vymáhající věřiiel, nýbrž uschovatel o~ohně, neboť zru"

J,

?

,v

,

•

•

I,

šením exekuce zanikla i úschova a tím i jakékoliv ručení vymáhajícího
za uschovatele. Tento názor odvolací soud nesdílí. 'Úschova zabavených movitých věcí se děje na návrh vymáhajícího věřitele, v jeho
zájmu a k jeho zajištění. Vzetím věci do úschovy odnímá se dlužníku
po případě třetí osobě, které věc patří, moc nad věcí a jest proto Jen
spravedlívo, aby vymáhající věřitel ručil za všechny následky této
úschovy a tedy i za jednání neb opomenutí uschovatele po zrušení
exekuce až do doby, kdy se zabavený předmět octne opětně v moci
dlužníka neb osoby, které věc patří. Neuposlechl-li tedy uschovatel
výzvy soudu, aby po zrušení exekuce auto žalobkyni vydal dovolávaje
se retenčního :práva pro nezaplacené úschovné, ručí za toto jednání
uschovatele vymáhající věřitel, obzvláště když vymáhající věřitel tento
postup navrhovatele vyvolal tím, že nezaplatil včas úschovné. Má proto
odvolací· soud za to, že žalobní nárok uplatňovaný z titulu náhrady
škody jest co do důvO'du po právu i za dobu po zrušení exekuce.
věřitele

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, neshledav zákonného dů
vodu, aby rozsudek odvolacího soudu byl změněn nebo zrušen (§ 510
odst. 3 c. ř. s.).
čís.
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Zákon o děleni dědictví při rolnických usedlostech
68/1908 čes. zemského zákona.
Tohoto zákona nelze užiti v

přlpadech,

střední

v nichž nejsou

velikosti

splněny

pod-

mínky § 1, odst. 1, §§ 3 a 14 uved, zák. a v případech, v nichž je n aJ

pro s t o vyloučeno, třebas jsou podminky uvedených předpisů dány,
aby bylo účelu zákona - zachováni hospodářské síly rolnického stavu
- dosaženo.

•

r·

lc'

Není wak překážky, aby pozůstalost nebyla projednána podle uvedeného zákona, poskytne-li tře t los o b a dědici potřebný kapitál na
úhradu investic, které jsou nutny k řádnému hospodařeni na usedlosti,
vytvořl-li se právě poskytnutím těchto finančnlch prostředků takový
stav, že přejúuatel pak bude moci obstáti.
Nestačí však pouhé prohlášení
a záruk za jeho splněni.

třetl

osoby bez uvedených podminek

Pozůs!alostní soud nesml otázku existence pozůstalostniho dluhu ře
šiti jako předurčujlcl otázku podle § 25 nesp. říz., nýbrž jen podle
zvláštních zákonných předpisů, které ji upravuji, a to §§ 105 a 136
nesp. pat.

;0 důvodech, které vylučuji dědice z převzeti statku (§ 6 uved. zákona) \ze rozhodnouti v pochybných přlpadech již v době, kdy v pozůstalostnim řízeni ještě nenl rozhodnuta otázka, zda vůbec bude pozů
slalost projednána podle zákona č. 68/1908 z. zák. čes.
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Postup soudu v otázce, zda jest do pozůstalostních pasiv

.

.

pohled~vku, za .niž se ~ůstavitel zaručil jako rukojm/ a plátce a r:C~ti
d? PO~ustalostntch akhv pojmouti případnou postižní pohledávk
~
vltele Jako rukojmího (§ 896 obč. zák.).

o

u

ZUS

-

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1939, R I 620/39.)

Zůstavitel františek H. byl v.ýhradným vlastníkrm usedlosti čp. 12
s pozemky v S., zapsanyml ve vložkách čís. poz. knihy kat. území S
~ D., L podle trhové sml?uvy ze dne 11. ledna 1896 a 1. března 1910'
]a~oz I podle odevzdacl hstmy okresního soudu v M B ze ,dne 12'
. .
.
kvetn 1936 Rl' k"
a . '. o ~IC ,a usedlost op. 12 v S. s obytnými a hospodářsk' mi
budovamI ma vymeru 11 ha 34 a 30 m' a C'I' t·, k t
.
.y
'
.
'
"
s y a. vynos cmí
.141 .93, K
. ?Ps;'c
smrÍ1 nezanechal zůstavitel posledního pořízení Jak
Jeho. za~onnI dedlcové .přic~ázejí v 'úvahu především nezvěstn' s'n zů~
stavlteluv . L,:dlslav~ H., dale vnuci zůstavitelovi nezl. La~isČav Č
~ie ~zl. Jmdnc!; C., ~ynové, to před'emřelé dcery zůstavitele Ma~
h . t't
. k ., .pro,;d.
d'd' C.,
.. ktera zemrela dne 7. listopadu 19,3'4. V"
SIC nI I o
za
Onm
.
e
ICOve
I
manželka
zůstavitele Marl'e H se "hl' '1' k
o
t I ť
.
'
.
pn aSI I . pozuS ,~. os I z~. zakona s dobrodiním soupisu a přihlášky jejich byly soudem'
pnpty, pn roku dne 24. k~ětna 1937. Otcovský opatrovník nezl. Ladislava C. ~ kohsnI opatrovmk ne.zl. Jindřicha Č. JarOSlav S. navrhli však,
aby pozust~lost byla ~ro]ednana podle zákona ze dne 7. srpna 1908
Č. 6~ z. z. oc., o. rolmckych usedlostech střední velikosti. Naproti tomu
n;anzelka zustavltelova, Marie H. jako z~ko?ná dědička navrhla, ab
0zustalost byla pro]ednan~ podle 00becne zakonné posloupnosti dě'~~é.
P r v.y s o u d rozhodl, ze Se pozustalost projedná podle zákona o rolnlc~y~h us.edlostechst!~dní velikosti čís. 68/1908 zem. zákona českého
a pre]1macI cenu urČIl castkou 150.000 K. Z d ů vod ů: J de ob' kr '
o ro,lllJc~oU ~~~dlost st~ední velikostí podle § 1 zák. Č. 68/1908 ~~ ZIV~~
po~evadz, men vIce n~z 5, ha (11 ha, 34 a a 30 m') a čistý kat. výnos
~H'!'1141.93 K, tedy prevysu]e 100 K. Soud zjistil, že zůstavitel hospo/n na statku d,?Stl d?bře, ale, musil si peníze vydlužovati II Kampelčky v S. a. od pnbuznych, ponevadž mu v roce 1929 vyhořela stodola
k!~ro}l musIl pres!avě!i; žá~né peníze neukládal, nýbrž musil platiti
be:ne dluhy. Z~mestnaval pn hospodářství jednoho čeledína, jednu dě
vecku ~ z]ednaval SI .na potř~bné práce i cizí dělníky. Choval 12 až
!4 kus~ ~o~ytka ~ vynos z hospodářství těžko mu stačil na živob ti,
ur~ko:,a~1 pr~vzatych dluhů a závazků. Výnos činil při vlastním hos~o
dare.ll!. zustavI tele a provedení řádných investic celkem 17:000 K . Č '
vydam 1?000 K, tedy čistý výnos 5.000 K. Vzhledem k tomu, ;~ ;;~
z~mky zustavltele v S. JSou vesměs horší ]. akosti V. az' VII t"d " .
Č ť k t·
l '
. n y, cml.
IS y, a. vynos ~:.9G K. Ma.nželka zůstavítelova Marie H. hospodaří
tak, ze n,: ho~pod~rstvl pra~u]~. se svým synem za pomoci jedné dě
večky .. Vesk~re p.~ace vyko,nava]1 sami, ač hospodářské budovy jsou
zpustle a vyzadU]1 nezbytne oprav, které budou státi nejméně 8.320 K.

Dále bude potřebí doplniti živý inventář, což si vyžádá nákladů alespoň
10.000 K. Znalci odhaciují celkový náklad na opatření inventáře a opravy
budov nejméně na 20.000 K. Pozemky nejsou nyní řádně obdělávány
a hnoje.ny vzhledem k nedostatku potřebného kapitálu, který nutno do
hospodářství investovati a proto výnosnost hospodářství sotva stačí
k úrokování a umořování dluhů. Znalci odhadli po doplnění usedlost
čp. 12 v S. ke dni úmrtí na 219.602.01 K, dluhy činí celkem 85.400.15 K,
čistá pozůstalost činí nyní 134.201.86 K. Knihovní dluhy činí 60.183.75 K
a neknihovní 21.569.40 K, celkem činí dluhy statkové, knihovní a ne~
knihovní 81.753.15 K. Přejímatel nezL Ladislav Č., který přichází v úvahu
podle práva a pořadu zákonné dědické posloupnosti jako mužský dědic
ve smyslu § 6 zák. č. 68/1908 zem. zákona českého, nabídl jako pře~
iímací cenu 150.000 K, kterou však vdova Marie H. neuznala za dostatečnou, takže k dohodě o hodnotě statku mezi účastníky nedošlo. Proto
soucl podle § 8 zák. čís. 68/1908 zem. z<ikona českého ustanovuje pře
jímací cenu vykonav odhad znalci, vyslechnuv představenstvo obce S.
účastníky podle nejlepšího uvážení tak, aby přejímatel mohl na statku
obstáti. Soud neurčuje hodnotu statku podle několikanásobného čistého
kat. výnosu,. poněvadž čistý kat. výnos 141.93 K z jednoho korce je
příliš nízký a nevyhovuje nyní již hospodMským poměrům nynější doby,
zejména v době úmrtí dne 24. března 1937, poněvadž ostatní dědícové,
zejména Marie H. by byli na. svých podílech značně zkráceni. Poněvadž
přejímatel sám nabízí 150.000 K, soud uznává tuto částku za dostaču
Ucí, neboť odhadní cena statku činí 219.602 K 01 h. Statkové dluhy
Činí 81.753 K 15 h. Z těchto dluhů jest vyloučiti pohledávku ne zvěst
néhoLadislava H., který byl prohlášen za nezvěstného dne 21. října
1917 usnesením krajského soudu v M. B. ze dne 20. prosince 1937,
takže se n"padu dědictví nedožil, dále dědický podíl ne zl. Ladislava Č.
15.000 )< po Anně H. a posléze dluh ze zámky ve výši 15.953 K 70 h
II Kampeličky v S., takže dluhy statkové činí celkem 35.799.45 K. Odpočtou-li se tyto dluhy od přejímací ceny 150.000 K, zbývá narozdě
lení čisté jmění 114.200.55 K. Z toho připadá na manželku Marii H.
).:í vzhledem k celku '(" t. j. 28.550.12 K, na nezL Jindřicha Č.'("
t. j: 42.825.18 K a na přejímatele nezL Ladislava Č. rovněž '(" t. j.
42.825 K 18 h. Vy plata podílů spo!udědicůčiní celkem 71.375.30 K.
Připočítají~li se k tomu dluhy statkové 35.799.45 K, bude přejímatel
povinen zaplatiti celkem 107.174.75 K. Porovná-li se tato částka s odhadem statku 219.602.01 K, zbylo by čisté jmění 112.427.26 K, aVŠak
přejímatel musí také platíti pobřební útraty, které činí 3.647 K. Aby
mohl na stalku obstáti, musí provéstí opravy hospodMskýchbudov, dop,lniti inventář" což bude vyžadovati nejméně nákladu 20.000 K. Otcovský
opatrovník ne zl. Ladislava, Č. Karel Č. prohlásil" výslovně, že náklady
nutných investic na převzatých nemovitostech bude hraditi sám svému
synu Ladislavu Č., takže tyto investice nezatíží přejímatele. Úroková
služba5l!z% ze 107,174 K 75hby činila 5.894 K 60 h.a porovná-lise
tato,' částka s čístým výnosem, který ročně činí nejméně 5.QOO ,K, má
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S?U? z~~o, že přejímatel p!i'přej~mací ceně 150.000 K za nynějšího stavu
veCI muz.e na statku.obstah s ~redpokladem, že bude se sám výhradně
statku venovalt, a ze otcovsky opatrovník Karel Č. veškeré"'investice
nahradí sám ze svého.
Rek u r sní s o u d vyhradiv svému rozhodnutí právní moc uložil

p;vem~ soud~ nové jed~ání. a ~o.zhodnutí. D ů vod y: Stěžovatel~e (po-

zustale ~do~~! nelz~ prtSve~čltl, po~ud vytýká, že prvý soud nezjistil
bezpečne vysl pozustalostmch dluhu, odkázav některé stěžovatelkou
přihlá~ené P?hledávky, jakož i pohledávku manželů Josefa a Alžběty S.
na porad prava a nevyčkav se svým rozhodnutím výsledku sporného
řízení o těchto pohledávkách. Pohledávky pozůstalé vdovy za pozůsta
lostí v částkách 3.639 K, 296 K 50 h, 65 K, 323 K 60 h a 2.098 K, jakož
I po~l~dávka pozůs,talostní věřitelky Marie D. 500 K byly v době před
vydamm rozhodnult tohoto rekursního soudu ze 4. března 1939 právem
pojaty d.o .Pozůst~!os!níh~ soupjsu jako dluhy pozůstalostní, ježto byly
tehdy, vetsmou p;lhlaš.enych dedlcu za pozustalostní dluhy uznávány.
Od te. dobl' s~ vsak ~ltuace změnila, J1eboť vyšlo najevo, že nezvětný
syn zu,stavlteluv LadIslav H., který v dřívější'in řízení byl považován
rovněž za dědice pozůstalosti po Františku H., byl usnesením krajského
soudu v ~. B. z 20. pr~sin'ce 1.937 prohlášen za mrtva s tim, že nepřežil
den 21. rtlna 1917, takze podle tohoto usnesení se nedožil vůbec úmrtí
zůsta~!tele Fra.~tiš~a
nemůže tudíž jako dědic pozůstalosti po
F:antts~ H. pnchaz~tt v uvahu (§ 536 obč. z.). Mohou tedy nyní jako
d~dlco~e p~zu,staloslt po Františku H. přicházeti v úvahu pouze vnuci
zustavltelovl nezl. LadIslav C. a nezl. Jindřich Č. a dále vdova zůstavi
te!ova Marie H. Když pak při ~oku dne 12. dubna 1939 konaném pohled~v~~ sh?ra uve.~en~ z~ 'pozustalostní ?Iuhy u·znala ze jmenovaných
dedlcu v uvahu pnchazejlclch pouze pozustalá vdova Marie H., kdežto
o~atrovníci nezletilých Ladislava a Jindřicha Č. prohlásili, že., pohledavky ,ty za dlu'hy pozůstalosti neuznávají -čímž se stalo, že nyní
pohledavky ~h0r.a uvedené většina přihlášených dědiců za pozůstalostní
dluh.y neuznavajl -::: !,emohl s,?ud pr;'é, stoli~e nic jin~ho učiniti, než pohledavky ty vyloucltl ze SOUpISU jmem pozustalostmho a odkázati rozhOdnutí o nich na pořad práva (§§ 105, 136 nesp ..pat., rozh, Č. 11.915,
15.372 Ol. U. a rozh. Č. 3998 Sb. n. s.), Totéž platí také o pohledávce
manželů Josefa. a Alžběty S. za pozůstalostí 2.000 K, která rovněž při
rok~ ,dne 4. kvetna 19.39 .?ebyl~ většinou· dědiců (t. j. opatrovníky nezlettlych La~ls!ava a Jmdr~cha C.) uznána za pozůstalostní dluhy, a nic
na tom nemenl oko·lnost, ze opatrovník nezletilého Jindřicha Č. v dří
v~jšim řízení .poh}edávky ty uznáyal za pozůstalostní dluhy, neboť není
zako?né~o p~edp~s?, který ;by stanovil, že d~dicové, kteří v pozůsta
los,tmm n~e~1 ur~lt<; ~ohl~davky za dluhy pazustalostnl uznali, jsou tímto
s~ym uzn~mm vazan! .'" z~. nemo~~ ,očl něhoběheni dalšíhq řízení,poc
zust!,lostmho uStO?Pltl. :n odkazam shora uvedených pohledávek za
pozustalosti na porad prava nebyl prý soud oprávněn vysloviti kdo má
vystoupiti. jako žalobce, ani určiti lhůtu k žalobě (rozh. č. 15.174, 15.430

':I. ".

Ol. V.), což také neučinil, a nebyl pr?to také P?vi~~~ an~ opráV!l;:~'
tkati s rozhodnutím které v napadenem llsnesem uClml, az do doby,
~~ bude o pohledávkáCh na pořad práva odkázaných v řízení sporném
Yhodnuto, Rovněž neprávem vytýká stěžovatelka, že není v napadenem
roz esení rozhodnuto kdo přichází v úvahu jako přejímatel pozůstalosti,
u
sn,
'1 • kd'
" t
neboť není zákonného předpisu, který by. stanovl, z~,
~z pozus ,alostní soud rozhoduje o tom, zda jest po,:u~~illos~ pro)ednalt podle z~k.
č. 68/1908 zem. zák. čes. či nikohv, a o prejlmacl ce~e st~tku ,ve smy,lu
8 cit. zák. musí zároveň rozhodnoult ve smy.slu § o. CIt. zak. o ton~.:
~dO z více ~ápadníků v úvahu přic~áz:j!~ích bud.e př:jímatelem stat~
'e nemůže s rozhodnutím o osobe prejlmatelove vyckalt do doby, az
~u~e pravoplatně rozhodnuto o zmíněných otázkách.
Stěžovatelka pro případ, že by přejímatelem statku mohl býti ustazůstavitelův nezl. Ladislav Č., uplatňuje v rekursu, vyl~čo
vací důvody podle § 6 Č. 4 lit. b) a d) zák. č. 68/1908 zem. zak. ces.,
tvrdíc že fednak nezl. Ladislav Č. jest duševně nezpůsobilý na statku

noven vnuk

hospodařiti a pro svůj věk sám by jestě ~adu le~ ~emohl n,; st,;tku h~s- "

podařiti a že nemůže tak jeho otec Karel C., kte')' lest vrchmm f,lOan~Olm
komisařem, pro své povolání činiti.' Avšak k temto vylučovaclm duvodům nemohl r"kursní soud při rozhodování O rekursu do n~paden:ho
usnešení přiliIižeti a jimi se zabývati, .neboť, po~~le ustan~vem, § 6 ,c. 4
odst. 2' zák. č. 68/19'08 zem. zák. čes. nepřtslusl o vylucovaclch ?uvo-.
dech těch rozhodovati ani pozůstalostním,u soud?, ~. I; s?u.du prve ?toIice, ani jeho nadřízenému soudu rekursmmu, n}"brz jedlOe sborovem~
soudu prvé stolice ve smyslu § 109 j. n., a bude prot? n~ sou.du prve
stolice, aby, až bude rozhodovati o osobě přejímatelove, predloztl SP,lSY
nadřízenému sborovému soudu prvé stolice k rozhodnuh o uvedenyd;
vylučovacích důvodech podle § 109 j. n. a t~prve tomuto r0.zh?dnu\l

sborového soudu I. stolice bude lze odporovalt rekursem, ~ nemz r~z
hodne sborový soud II. stolice (vrchní soud). Ústanovem § IQ zale
Č. 52/1889 ř. z. který jest předpisem rámc~vým a dá~á, zem~kému
zákonodárství možnost naříditi pro případ, ze bude pre]lmacl cena
statku stanovena soudem, že se při tom může, sraziti pro p!ejí~atel~
nějaká částka, která nesmí přesah?v~ti led?~ tretmu nezadluzene cen)
statku vyšetřené soudem - dovolava se ste~ovatelka v r~kursu nepravem neboť zemský zákon č. 68/1908 zem. zak. čes., ktery by! na poclkladě zákona ·č. 52/1889 ř. z. vydán, pro zemi, Českou, nic. takov~110
nenařídil a nemá proto shora uvedené ustanovem § IQ zak. c. 52/1889
ř. z. v zemi české vůbec platnosti. Důvodný jest však rekurs stě~ova
telky, pokud se v něm vytýká, že prvý soud v napadeném ~snesenl ,neprávem vzal zřetel k tomu, že Kar~1 Č., ~tec ~ezl. ~a?lsla~a C., .prohlas!l,
že své~u. synuLadisl~vu p~skytnepo~rebny kap:tal kuhra~e n~~bd~
nutnýcll investic na prevzatych nemov!tostech. Pr~. stanoven:p'i'eJl,m'!,cl
cenypddle § 8 zák, č.68/Hl08 zem. zák . čes. a .rn posuzo.vam o!<\zky,
zdapřejímatel může na statku obstáti, nutno tOtlZ zkoum:a.!t jedme,. zd~
přejírriate! by mohl na statku obstáti ze samotných VýtěŽKŮ hospodafcl14
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na něm, a nelze při tom přihlížeti k jinakým finančním prostředkům,
které snad přejímatel má odjinud pro hospodaření na statku k disposici,
neboť jinak by v otázkách, zda má nastati posloupnost podle zák.
Č. 68/1908 zem. zák. čes., a kdo bude přejímatelem statku, nerozhodooaly zřetele v předpisech uvedeného zemského zákona a ve vývodech
rozh. č. 2611 Sb. n. s. stanovené, nybrž majetnost osob, které by při
cházely v úvahu jako přejímatelé statku, což by se příčilo smyslu a
účelu zák. č. 68/1908 zem. zák. čeS. i zákona č; 52/1889 ř. z. Mimo to
nelze k onomu prohlášení Karla Č. ;přihlížeti také proto, že není dosud·
j!sto, zda přejímatelem statku se stane skLl tečně jeho syn ne zl. Ladislav
Č. či jiná osoba. Jest tudíž i posudek znalce, pokud v něm znalec
k onomu prohlášení Karla Č. přihlížel, vadný. Rovněž vytýká stěžova
telka důvodně, že prvý soud neprávem vyloučil z dluhů pozůstalostních
mateřský podil nezvěstného Ladislava H. 15.000 K, dále dědický podíl
nezL Ladislava Č. po Anně H. v částce 15.000 K a pohledávku Kampeličky v S. ze záruky ve výši 15.953 K 70 h. Okolnost dodatečně najevo
vyšlá, že nezvěstný syn zůstavitelův Ladislav H. byl usnesením kraj"skóho soudu v M. B. prohlášen za mrtlta s tím, že nepřežil den 21. října
1917 a tedy se nedožil ani nápadu dědictvi po své matce Anně H., zemřelé dne 7. února 1936, ma sice v zápětí, že projednání pozůstalosti
po Anně H., pokud při něm byl přiznán nezvěstnému Ladislavu H. dě
diCký podíl 15.000 K, jest vzhledem k ustanovení § 536 obč. zák.
právně bezúčinné a tudíž pohledávka nezvěstného Ladislava H. na tento
po(lil, která byla v pozůstalosti po Františku H. vedena v pozůstalostním
soupisu jako dluh pozůstalosti, neexistuje jako taková po právu. To
však neopravňovalo ještě prvý soud k tomu, aby pohledávku tu prostě
bez dalšího z dluhů pozůstalostnich vyloučil, neboť uvedený dědický
podíl nezvěstného Ladislava H. per 15.000 K, který se uvolňuje p,oto,
že jej nezvěstný Ladislav H. vzhledem ke shora uvedenému ne1l]0hl
platně nabýti, připadá zpět do pozůstalosti po Anně H., kterou jest
ohledně toho podílu jakožto pozůstalostní!lo jmění nově najevo vyšlého
dodatečně projednati a podle výsledku tohoto dodatného projednání se
o podil ten nebo o jeho část zvýší jmění pozůstalosti po Františku H.,
který byl testamentárnim dědicem Anny H. a dědického nápadu po ni
se dožil, nebo se o části podílu toho zvýší dědické podíly nezletilých
Ladislava a Jindřicha Č., kterých se jim dostalo z pozůstalosti po Anně
H. a které jsou rovněž v nynější pozůstalosti po Františku H. uváděny
jako dluhy pozůstalostní. Měl tudíž prvý soud před vydáním napadeného usnesení zař-íditi dodatečné projednání pozůstalosti po Anně H.
a, ježto na tom 'jest závislé zjištění 'správného stavu aktiva pasiv pOZů
starosti po Františku H., když tak prvý soud neučinil, zůstalo jeho
řízení vadné·aneúplné. K tomu, ·aby z dluhů pozůstalostních bylavy~
I@ocena pohledávka Kampeličky vS. ze záruky v částce 15.953 K 70h,
nebylo podle dosavadního stavu projednání pozůstalosti žádného zákQuného důvodu a také prvý soud v napadeném usnesení ničím neodůc
vodrul; proč pohledávku tu vylučuje z dluhů pozůstalostních. Pohle-

"'
S b la totiž při roku dne 4. května 1939 zařaděna
dávka ~ampel:ck~ v a~iv Yaniž by některý z dědiců pohledávku t~ jako
do I;ozulstaf°.s gr'ch Gyl v~slovně popřel, pouze zástupce vnuka zusta~l
pozus ta os ll! u
.
ohledávce té uvedl, že prý k ní nelze pflte~?va n~zl. Ladlsl~~~ o~áz~: zda by přeiímatel'obstál, ježto j~e o dluh
hhze: 1 )JI Pzo~~~O~;p;ývá regres proti hlavnímu dlužni ku, ktery maJete~
ze. za~u tt,;,u uvedl zástupce poz1Ístalé vdovy Marie H., ze Jde o I:1~tny
ma.
'.
k'
• stalosti po Františku H. za osobu zemre ou~
závazek ;ukoJemt s ~ P?Z~lužena Avšak pouhé ničím nedoložené a mezI
iejíž pozustalos Jes pl e
.
d' I
.,
o zmíněnou

~~~~~~~!~;p~;rsJ~~:~;~1~~:~~~~:\~~~~bfuJ~~~;~~:i~I~~1v.~:j~~~~

ma, nemuze Jes e y .
o , b e k ni nepřihlízelopn pasuvyloučena z pozůst~ost':ICh d~~~Uo~;t~1 Yz~jména když Kampelička v S.
zováni otázky,.. zdahIYi)f~lmze záruky'k pozůstalosti po Františku H.
uvedenou SVOJI po e av u ·
•
.'" d ť nelze vůbec

. p!ihlá~ila

j~kOakd!~h v~~~:;~:~s~/ s~d~~í;a~~~eJIS~gre~ ~roti hlavním~

~~~~~:~~Í1:nohl s~tka/ Rovněž

vyl?uč~l akr~tů~~~~il z~l~~~

neprávem

pozů?talosti - aniž to ,v na12ade~e~n::n~te~1 čn;Jtce 15.000 K, neboť,
dicky podil ~ezl. ~adlsl~vaL~is1av Č. bude skutečně přejímatelem, po:

dokud nem Jisto, ze nez. 7 'k ' "8/1908 zem. zák. čes. - o cemz
zůstalosh ve smyslu §§ 6 a za. ~i ~míněn' dědický podíl nezl. Ladiobč. zák. a není důvodu
nebylo .dosud. rozhodknuto ťct n~mp~dle §
slava C zamknouÍ1 onso lacl
•
b
k němu nehle·
k tomu,: aby byl ~ dIU~Ů kozŮ;~~IOn~~~?~ř~j~a~ef I;" ssetatku obstáti či
dě~~ii~ř1 i~~~~f~agdv~d"t j~~U nespr;vné i veškeré vÝ;PočtY'hljin;iŽ ~rvý
111
'.
.
'
nesení dovozuje že přejímatel by mo pn preJlsou~ v n~pald5gn~r;; obstáti neb~ť ~počívají na nesprávném číselném
macI cene.
, ,
sudkem znalce Karla H.,
podkladě a jsou kro~~utodhoOv~~~le ~:o;fejr~:t!t°nemohl by při přejímací
ktery ve svem posu
,'. A ' k . t t osudek znalce Karla H.
ceně 150000 K na statku obstaÍ1. vsa 1 en °h P
.
odečetl !)odí!
.
t'
lec ve svých výpočtec nepravem
jest vadný pro O2 ze z~a , H 15000 K od dluhů pozůstalosti, tak jako
nezl. Ladlslava"C. po. 11ne 'rd', 'tomu tak ve skutečnosti dosud
by podíl ten JIZ zamkl konso I, a~l, ac, soud v n"'padeném usnesení
č ' byl J'iž p-řejímatelem statku,
není. Rovněž neprávem VYCl haLze ·
'edpokla~u jako by nez.
a d IS a
.
tk
za-cyr.
.. t0, zd a t'yž ,bude skutečně přejímatelem sta ll.
nem dOSll"d 'Jls
.
ěl
dovolacímu
rekursu
nezl.
La(\!Nejvyšší sou d nevyhov
sla:\?a č.

14ls

'tZ

fr?

Důvody:

. . ,
'
lze přihlížeti k prohlášeni Karla
Rekursní sou~ pfO'J~':.ll nazor, ~e ne volacímu stěžovateli poskytne
Č., otce dovolaC1ho st~zo.vate!e, ze ~o . , h nemovitostech. Právem
kapitál k úhradě inveshc n;ttnych na revz,~tk~ Jal{ bylo již dovoděno
broji dovolací rekurs prah tomuto s anm!s .
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v rozh.odnutí. ze ~ne 3. března 1939, v ·této pozůstalostní věcí vydaném
Jest zakladm myslenkou zemského zákona ze dne 7. srpna 1908 Č 68
z.. z. č:, aby nedělitelností rolnických statků byla pokud možno za~h
van~. ~ ~ospodářsk~:síla rolníckého ~ sta~u. Tohdto zákona nel;e pro;:;
pouzlh jednak v pnpade~h, v mchz vubec nejsou splněny podmínky
§ 1, Ods!. 1 a §§ 3 a 14, jednak tehdy, když - ačkoliv jsou ony podmmky .~~~y - je napro.sto vyloučeno, aby bylo účelu zákona dosaženo.
Oba nlzsl s~udy ~yslov.lly souhlasně názor, že jde rolnickou usedlost
POo lozu.m,'! rečeneho ~akona a podle rozhodnutí shora uvedeného nemuze byh pochybnosh o tom, že jde o rolnický statek střední velikosti
ve smyslu § 1 a) uvedeného zemského zákona. Rozhodnutím Č. 2611
S? n. s. bylo sIce vysloveno, že nelze projednatí pozůstalost dle tohoto
~akon~ tam, .kde dle ?kolností případu jest vyloučeno, aby bylo dosazeno ~čel~ zako~a, ze')ména vyžaduje-Ii řádné hospodaření na usedlosti
takovlch mveshc, k JIchž úrokování a' umořování by výnos usedlosti
nesta~~. ~Ie v, pří~a.dě řešeném rozh. č. 2611 nedošlo vůbec k takovému
prohlasem: jez učmll otec dovolacího stěžovatele. Mimo to jest podle
:ozh?dn~h č. 16;555 ~b. n. s. pro po~~uzení, zda jest pozůstalost ;pro~
je,d~.avah podle!,.ečen;ho zem~kého zákona, důležitá i skutečnost, že by
preJ1rr;atelpo p:lpade ~eobstal pro stav usedlosti, která vyžaduje nákla~nych omv~sh~. Nem tedy podle ,ko~~rétních okolností v projednávane 'pozus!~lostl po La~lsla:ro H:?rekaz.ky, aby Karel Č. poskytl dovolaclmu ~tez~"atelt potr;b.ny kapltal na uhradu investic, bude-Ii právě
posk~n,:t;m terhta fl~ancmch prostředků vytvořen takový stav, že dovol~cl 3'tezovatel, ?ud~ pa~ n;oci obstáti. L;č ve směru právě naznačeném
nem vec d~sud radn~ vysetrena a objasnena. Karel Č. prohlásil, že náklady ?~tnych IIlvesttc. n~ převzatých nemovitostech bude hradit! sám
bu~:-It. je nu,tno pro~estt ve vlastní režii přejímatele, bez jakéhoko1i~
zat~zem statku. Ale, Í1~to pou~ým pr.ohláš~ním Karía Č. nelze se spo~OJ1tt: neb?ť ~arel c .. za?al v teto vecI o pravo chudých a podle dokladů
JIm predlozenych nem zaruky, že bude moci svoje prohlášení také splniti.
Bude prot?, n~ prvnlln s,?udě, ~by se především vypořádal s otázkou,
,:?a p:ohlasem. Ka,r1a Č. jest vubec platné, a pak, aby vyšetřil z moci
uredn! (§ 23 zak. c. 1~/~ 931 Sb.}. a n.), jakým způsobem a za jakých
("'dmmek ,b~de prohlasen! to splneno, po případě, jaké záruky dá Karel
c. ze spinem sveho prohlašení.

°

,

Mat~řský pOd,íI ;tezvěstného Ladislava H.: V pozůstalostním řízení
~? A@e Ho ~emrele dne 7. února 1936, zavázal se poz. vdovec FranÍ1sek H., dedlckou dohodou ze dne 20. dubna 1936 že zaplatí svému
n~zL synu Ladislavu Č. dědický podíl 15.000 K. Podle usnesení okreSe
nth? sOUd~ v M; B.. ze dne 24. září 1937 bylo pro tento povinný podíl
vlozeno~~stav.m p~av? na nemovitostech v usnesení tom řečených. Ale
podle ~snesent .krajskeho soudu v M. B. ze dne 20. prosince 1937 stal
s,; Ladl~lav H. Jako y~jín naitalské':1 bojišti od 21. října 1915 nezvěst
nyn;.a je~t ~e? 21. ."Jna 1917 pokladati za den, který Ladislav H. lIeprezlL O jmenl LadIslava H. jest zahájeno pozůstalostní řízení u ol<res-

nlhO soudu v M. B., které není dOlsud skoočeno. Neprtwem vytýká dovolad stěžovatel, že otázka,. zda?ezvéstný. ~ad!sl.av ť1. m~hl se zřet:,lem
na ustanovenlí' § 536 obč. zalk. vubec nabytI dedlOky pod,1 po Anne. H.,
musela by ,se jako předurčující rešiti v pozůstalostní věcí po .Fra~ÍlŠku
H. podle § 25 zák. Č. 100/1931 Sb. z. a ·n. § 25 ~'elze v. yr?j'edrr~il!né
věci použíti" poněvadž je to vyl?uč~TIloUiStanoveru~ zvlastn.l:ch z<ÍA{oooých předpisů (§ 1, odst. 2 téhoz zakona), které otazku tu JInak upravují. Jsou to předpi,sy §§ 105 a 136 nesp. pat. Podle § 105~esp. pat.
mají totiž do soupi,su býti pojaty pozůstalolstní dluhy, avšak Jen tehdy,
mohoucH býti objasněny bez obšimého jednámí a bez velké ztráty času.
A poclle všeobecné zásady vyslov,ené v § 136 nesp. pat. mají přihlášené
pohledá",ky, o nichž nedošlo k narovm'tnii, býti odkázá,ny na pořad práva.
OdHšný náwr rekursního soudu není ,pmto správný. Na prvnímooudě
bude plmto, aby se v tomto směru pokusil o smí~; nepodaří-Ii se mUl to:
odkáže tuto pohledávku - bez určeni procesní role a bez stwnovem
Ih,uty - na pořad práva. Okoln'o,st, že správno'st ,pohledávky věřitele
není dosud zji'štěna, nemůže býti pozůstalostnímu soudu clůvodeil11, wby
nepokračoval v projednávání pozůlstalosti.
Mateřský podíl nez!. Ladi'slava Č. a důvody vylu:čovací: První, soud
vvloučil z pa,siv tento' dědický podlí,] 15,000 K po Anně H. Nap-roti tomu
rékmsní soud ,projevil názor, že podíl tel} nUlmo. zařaditi do pasiv pozů
staIosti F",nt1ška H., do'lmicl I}ení ji'sto, že I1O'zl. Ladislav Č. bude skutečně přejíanate].em pozůstalosti'. Právem brojí proti tomu dO'\'olací stě
žovatel, poněvadž podle spis'ů může jako přejímate]. Istatku Františka H.
v úvahu ,přijí.ti jediné nezl. Ladislav Č. ]'e tudíž tato otázka úzce spjata
s osobou přejímatele a nutno, ,pf'OtO především vy1'ešiti otáz11m1, nejsou-li
II nezl. Ladislava Č. vylučovací důvody § 6 č. 4 7Jemského zákona čes
kého ,Č. 68/,1908, jak tvrdí' poz. \'dnva. Ustanoven1í' § 6 tohoto zákona
nebrání tomuto postupu, poněvadž § 6 nepředpisuje, v kterém úseku
ří'zení má býti rozhodnuto· 'Ú' vylučovacích důvodech na straně přeji
mate].e. V pwjeclnáv<lné věd jest vhodné, wby se to, ,stalo již nyn'Íl, nebo'ť
bude-Ii ,pra,"omocně rozhodnuto, že d'Ovolací stěžovatel je z převzetí
statku: vyloučen, odpadlo' hy dal'ší ří'zení podl,e zákolllač. 68/1908 z. z. č.
Na prvním soudě bulCle proto, aby ihned' zahájJ,J' řÍ'zení. k tomu potřebné
a, aby vyvolal rozhodnutí příslušného kraj1ského soudu (§ 6 č. 4, posL
odstavec U'vede:t1'ého zákona). O případném rekursl] proti I1lsnesení rozhodne vrchní soud (rozh. Č. 7472 Sb. n. s.).
ZMučni pohledávka KamlPeličky: První sOlud vyloučil' tuto pohleclávku z dluhů po'Zůstalolsti, rekursní' soud fO'zh'Od,l, že' má býti do nich
pojata. Dovolací relmrs je v tomto bodě z čásU opods,tatněn. Podáním
č. 1 :přihlásila KampeHčka, spořitelní a záložní spolek v S.; pohledávku
15.933 K 70 h ,s příslušenstvím, poněvadž zemřelý FranUšek H.zaručil
se jako rukojmí a plátce a) za zápůjčky Josefa S. v S. 2.000 K a 5.209 K
55 h 5, přÍ>slušenstvím, b) za, zápůjčku Josefa K. tamtéž 8.532 K 50 h
s příslušenstvím. Podle tvrzení nezl. Ladisla!va Č. bude prý tento dluh
uhražen oběma hlavními dlu~lI1íky, 'kteříi jsou majetnými chalupníky, po
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případě ~p~lmučítelem: Ja:k v t<lJkovém pří:pa,d'ě nutno po'slupovati, plyne
ze srOVnanl §§ 97 a nasl·. ne'sp. pat. a § 16 na,řízení ze dne 29. prosince
1915č. 397 ř. z. § 16 tohoto naří~en,; zní t<lkto: »Postížní, pohledávky
ze s.oHdárniho ruče,~í, a rukoJemstvÍ': .Uplatňuje-li se dluh, za který zusta'VI~e1 ruč" nerozdtlnou mImu nebo j<lJko pouhý rukojmí, ja:ko srážkQ.vá
polozka, buďtež v prvním případě čá,stka, .převyšující zůsta'Vitelův ,pŮ'díl
na d~u~u (§ 89~ ob. z. ?bč.), v dru.hé~ př.íP<:d~ celá dlužná částka jako
postlznl pohledavka popty do aktlvmho jmen,l, pokwd se nedokáže že
ne~.í tohoto posUžní'ho práva. J~-li P?'sHžní :pohledávka n,edobytna n:eoo
ne]lsta, ,plah u,sta,novem § 17 CIS. nalL a § 15 tohoto naHzení." Postižoi
pohledávku zů,sta'Vi,telovu bylo by proto pojati do aktivního jmění. Než
se tak stane, bude n,a prvním soudě, a,by si zjednal úplné vysvětlení
o ~éto pohl~dávce. Za tím účelem vys,lechne oba hlavní dlužníky, spolurucltelea Z<lstu'Pce K. a po ,pří'Padě provede také claMí potřebné důkazy
(§§ 98 a 1.00 nes~: ~~t., §.23 zákona č. 100/1931 Sb. z. a n.) a pGkus!
se tu,to otazku vyndltl smlmou dohodou. Nedojde-Ii k smí'fu bude rozhodnouti o tom, jednak má-Ii se záruční. pohledávka Kam:pel;čky pojati
do p.~S'I:V ~OZŮSI"]'OS~íy,a v jaké výši, j~dnak má~H do aktív býti zař<lJděn
.posltml narok Franltska H. Podloe vyl'lčených úV<lJh není věc zralá k rozhodnutí.
čís.

17474.

Vázne-Ii na nemovitostech podle zákona O' stavebnim ruchu případně
podle vládních nařízení o stavebním ruchu ve Prospěch státu timaz zciz~í. nemovitosti, nestačí k platnosti zcizeni všeobecný zásadní souhlas
Intntsterstva sociálni péče, nýbrž jest potřeb! schválení určité trhové
smlouvy, kterou má taková nemovitost býti zcizena.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1939, R I 504/39.)
P r v Ý s o u d povoH'1 podle smlowvy Irhové ze dn.e 12. Ustopa<iu
19~4 a v)Oměr", ,ministerstva sodáJIn! péče ze dne 9. února 1934 vklad

prava vl'aslmcke'lro man'želům Hynlou a CeCÍ'1ii Ř" každému na jedl~u
P?lovmu, R e ~.u r sn. í s o Ul d knihovní žádŮ'sti zamitl. D ů vod y: Mi~
mste'''~tvo sO~laln.1 peče nedalO' výměrem z 9. února 1934 výslovného
svolem ke z~lz~nl d'O~1U a,následkem tŮ'ho neměl prvý soud povolŮ'vati
vk!ad vlas~mckeho prava na nové nabyvatele, Na tento' dům převzal
stat .dl;:.:akona o stav. ruchu Č, 45/22' a vlád. nař,č, 191/21 záruku
ze,~a:puIcky Spořtte~ny če:S~é. v č.ástce 176.200 K a 5.400 K a potřebo
v~.h pro!o dosavad'lll 'V],astmCI k jeho prodej!' souhl'asu. mínisterstva 80cl,:lnf peče (§§ 15, odst. 2, 42, odst. 3, vl. nař.číJs. 66/1930 Sb. z. a
nar). Tento souhlas neby,lo lze předpokládati ze znění výměru ze dne
9. unora 1934 ,poněvadž v době j-eho vydání neznalo ministerstvo nové
nabyvatel~, t~kž~ nemohlo! jak bylo jeh? pr~vem i povinností, zkoumati',
zda a do j<lJke mllfy JSou llto n<lJbyvatele zpwsobilí ku placení povinn,ých

veřejných

d'avek a ke hmzení úroků a úmoru ze zápltjč~k na domě váznoucích, jaloož i výloh~pojených s udržováním a $právOll' domu. Teprv~
vyhotovením trhové SIITllouvy z 12, listopadu 1934 mínisterstvu ke schvá~
lení předložené mohlo mílfl.i~terstvo tuto způsobilost nových nabyvatelú
posouditi a teprve tehdy ~e~oh!o ro:~odnoutio, ~da přij~e~ové nabyvatele na míJsto zClzovate.]u !tm, ze udeh soulhla,s K zCťzem. Žadost manželů Hynka! a Cecme Ř, nev)"hO'vovala všem .náležitostem., na "úkladě
kt~rých by mohl býti jim povolen vklwd vlastnického prá!va, ajest1tže
prvf soud ,přes to jim vklad tohoto práva povolil, u,čilOHo tak neprávem.
N e j v y Š š i s 'Ů' II d nevyhověl dovo.].acímu rekmsu.
Důvody:

Na nemovitostech vl. Č, 1897 pozemkové knihy pro kataJstrální územ.
S. vázne podle zákona o stavebním mchuč. 45/1922 a vládní.ch nařt
zení č. 191/1921 (§ 60) a č. 355/1922 Sb. z. a n. z<lkaz zdzení pro
bývalý česko-'slovenský stát (správu sociální péče). Bylo tedy k pře
vodu vlastnického práva s manželů Václava a Anny Z. na ma'nžely Hynka
a Cecilií Ř, podle trhové sml,ouvy ze dne 12, li~lo'Padu 1934 zapotřebí
výslovného souhl'asu mínisterstva sodální péče. Tento souhlas nemóhil
b~ti hahrazen písemným prohlášením ministerstva ,sociální péče ze dne
9. únma 1934,.neboť to je toliko všeobecný zá!s<lJdní souhlas k prodej'
oněch nemovifóstf., ndkoi'i VŠa'k souhlas k prodeji' podle trhové smlouvy
ze dne 12. listopadu 1934. Takový všeobecný předběžný souhlas nevilzal nikterak mi'nis,terstvo sociální péče, které musÍ' mm možnost prozkowmati příslušnou trhovou smlouvu a teprve potom podle svých hledisek ro'zhodnouti, zdali s prodej-em za podmínek ve smlouv'ě té uvedených souhlas!, čili nk. Tato hledli·ska mohou býti různá; nejde v té pří
čúně jen o ustanovení § 15, odst. 2, a § 42, odst. 3, vláJdního nařízeni
č. 66/1930 Sb. z. a n. Proč miniJsterstvo sociální péče, nyní ministerstvo sociální a zdravo!n.í správy odpírá s,ouhlas ke zcizení, na základě
citované trhové smlouvy ze dn-e 12. lí~topadUJ 1934, nepří,sluší přezkou
mávatí řádným soudtím, neboť je to věcí řízení s:p'rávn!ho.
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. Při převodu podniku jako věci hromadné není třeba odevzdání jednotlivých věcí, nýbrž stačí odevzdáni znameními podle § 427 o. z.
K převodu podniku stačl i převod části podniku (bez aktiva pasiv),
může-Ii nabyvatel vyvinouti podstatně tutéž hospodářskou činnost jako
předchůdce a převodce se vzdá možnosti využitkovati postaveni;, jaké
měl jako dřívější majitel podniku.
Odevzdání podniku je dovršeno tím, že převodce uvede nabyvatele
v možnost dále provozovati podnik a nabyvatel jej provozuje.

-
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Právo známkové a vzorkové lpí na podníku. Známku nelze odděliÚ
projevem vůle od podniku.
Převodem podniku s linnou a zápisem přechodu práva znamenati
firmu do obchodního rejstříku, přechází i právo nakládati se šekovým
účtem této linny, pokud to nebylo dohodou vyloučeno.
Převod šekového účhL
Právo nakládati s pohledávkou složenou na šekovém účtě lze vyko!lati vždy jen jednotně co do celé pohledávky.
(Rozh. ze dne 22.liistopadu 1939, Rv I 3Oó/39.)
Emil Ch., obchodník vP., Jel1ž zemřel v mce 1934, byl jedinym
llla.íitelem firmy.»Ch. a M.« a .jesLdosud zapsán v obchodním rejstříku.
POzllstalo,st po něm nebyla projednán'a, nýbrž byl k návrhu dědicil usnesenim krajského SOUdlU obchodního v P. ze dne 9. dubna 1938, č. j. K
""ralen konrlmrs na pozústalost po zemřelém. Správcem konkursní podstaty hyl! ustanoven žalovaný. žalujíd firma uplatnila podáním z 21.
dubna 1938 svůj vylučovacf nMok na firmu Ch. a M. a na její jmění,
věřitelský výbor však tento vylu,čovací nárok neuznal a, žalujicí byla
odkázána na pořad práva. Žalujíd má továrnu stejného výrobního odvětví jaké provO'Zoval EmH Ch., jenž v r. 1927 žádal, aby do obchodního, rejstříku byla zaps,áina žalující strana ja,ko, nová majitelka Hrmy Ch.
a M. a, aby Ch. byl z obchodního rejstříl<u vymazán. Tento .návrh na
změnu majHdky firmy byl usnesením krajského obohodního soudu ze
dne 18. března 1927 zamítnlUt. Emil' Ch. proto' žádal, aby v rejstříku
bylo poznamenáno u firmy Ch. a M., že podnik hyl propachtován .žalujíd straně. Tomu,to návrhu soud usnesením ze dne 10. června 1927
nehověl Vseznamw jmění ÚI]ladlkyně nepřichází :rkUva firmy Ch. ~ M.
a také nebyla v konkur.su aktiva zjištěna. Žalující stram se nyní domáhá žalobou na správci konkursní podstaty zjištění, že má výhradné
vl'astnkké práv'!} jak k firmě Ch. a M., tak i ke jmění této firmy, které
po~ůstává zejména ze šel<oového účtu čís. 1984 u poštovní spořitelny, a
že ji: proto pří,sluší' právo na vyloučení' tO'hoto jmění firmy Ch. a M.
z konkursni pod,staty pozůstalosti po Emilu Ch. K odůvodněnI žaloby
přednesla, že srpachtovala na dobu od 1. ledna 1927 do, 31. prosince
19.36 od Emila Ch. jebn pOd'llik, provozovaný pod firmou; Ch. a M., čímž
se podle smlouvy rozumělo právo firemní, stav zákazníků, odbytová
organiisaoe, receptury, známková a vzorková ochranná práva!, ja·koŽ'
i veškeré užívánÍ' a upotřebení t,ěchto podnikO'vých součás!f, jako obchodní
knihy, sezn'amy zákazníků., záznamy a pod., nikoli však továrna a továrni reality. Pachtovné bylo určeno ve fo'rmě provise z obratu, a po
uplynutí 10leté smluvní doby měly přejíti uvedené částí podniku bez
každé další úplaty do neomezeného vlastnictví žalující. Emil Ch. se pry
dále zavázal, že k převedení tohoto neomezeného vlastnictví části podnik,!! na strrunu žalující- učiní veškeré k tomU' potřebné kroky. Žalobkyně
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řádni: tuto sm].oLlvu splnila, zejména vyplácela úpl~tu oza s.pachtovitni
, d,niku íak Emilu Ch., tak po jeho smrtI Jeho dedlcum. S pod,~lkem
po

Ch'- a M. převzala též šekový účet této firmy

LI

poštovní spontehly

~r~!aze. Hotovost na tomto účtě v době přev~:tí pod~~k~.,~ne

1.

ledn~

1927 se nalézající, jakož i hotovostI n'a, tento uc~t z dn~e].slc,\ obch.odu
o 'I ClI. došlé s ním súčtovaIa, takze tento učet I Jme ]I11el;" fI" my
tml a
..... ,
t"
htovnd1o po
Ch. a NI. se staly vlastnictvím ž<l!luJI'cl lIZ za rvam pac, •... . -.
měru. Také výtě~ky fy Ch. a M. byly od ;oku 1937 zdanova~y Jako
součást výtěžků žalujicí str"ny. Po uplynutI smlu;,n} doby, t. ]. dnem
1, ledna 1937 podle ujednání z 29 ..le,d,n,a.l?27 prcsl; fIr~n,~ ~h. a M~
swmočilmě do výhradného vlastmc~Y1, z.al~JI,cl strany, .zalu]l,~1 vswk, Op?
cnula obchodnímu rejstříku opovedetI, ze pachtovm pomer. uplynuhm
~:l1luvní doby zanikl a, že na základě pŮ:,odního. ujednání pte,šla f,Ir~J'a
. Ch. a M, do vlastnictví žalující strany. Zalovany navrhl z~mltnutI z,~
loby, namí,tnuv, že smlouva ze dne 29. ,ledna ,I 927 n,ebyla ml<dl rejstnkovémw soudu předložena a pacbtovnI pomel' byl ,pozname~~~ v O'~:
ch!odním rejstří'ku pouze na ~ákladé tvrzení EmIla, Ch. Žal'll'Fc1: '~,e ]IZ
v roce 1927 spolu se zesnulym EmIlem Ch. nepravem a s ~:zaa,r:m
domáhala, aby byla zapswna 'Jako majitelka firmy Ch. ~ M., amz by slo
o sku,tečné zdzení' závodu a an,iž by o tom vůbec eXlstova!a smlouva.
žalovaný pr010 popírá, že t\Crzená p"chtovní sml-olU'va byl~ vubec pra~olatně uzavřena. žalujíd firma jwko společnost s mčemm obmezenym
~emůže vedle dosavadní finmy vésti též n'o,::ou' yrmw Ch ..~. M. a neprávem tudíž p'fů'vozuje firmu Ch. a M. oddelene ocl vl~s,tn,!, fIrmy, neprávem používá také firemního jména Ch. a M. a, rozeslla učty z~ t~to
firmu. P r v Ý so u d mmíU žalobu. O d vol a c I s.o,'~ d v~ho~el ~,a~
lobě částečně, 1. j. ,potud, že !ll'zn.al právem, že se Z]IS,tU,le" ze zal~JI'c;
firmě pHsl,uší, dnem 1. ledna 1937 výhradné vlastn:lcke pravo k hrme
Ch. a M. zaps<l!l1:é pod A .. , v 'Úbchodn.im rejstříku krajského soud:u
ohohodn.íiho v P., jakož i ke jmění této firmy dl~ sml?L1vy v~e dne 29.
ledna 1927 a dále k šekovému účtu Č. 1984 u po~tovm spontelnyo v P.
s vyloučením hotovostí lna tomto účtě do. .31. pro'S'llI1'ce lv92~ a :p'I~tu.do:
šlých n,a zakázky Ulzavřené do 31. prosIn~e. 1~2?,. takze zalu,]lcl f~rme
přfsluší v tomto rozsahu právo na vyloučem Jmem f.Irmy Ch .. a M. podle
§tO 12 a 47 k. ř. z konlkmsní p'Údstaty pozůstalostI p~ Eml'lu, C~"'. obchodníku v P. a, že se proto z této pod,staty vylučute. Nalprotl. to~u
zamítl odvolací soud žalobu, pokud se domwhala určení vlastmckeho
práva ke jmění této firmy bez omezení, t;tdíž na~ o?sah sn;louvy z,29.
ledna 1927 a pokud se domálhala určen'l vla~tmokeho .prava k ~~t~
Č. 1984 pošto,"ní spořítelny ~ P. h;z vylouče~1 hotovoS:1 'n;a tomto ucte
do 31. prosince 1926 a pIatu d!Ošlych na zakazky uzavfl:ne;d~, 31 :'pro~
sin.ce 1926. D ů vod y: žalu:jíd stra·na tvrdí skutkove, ze JI pnslu'šl
. vlastnické právo k podn,ikupod firmou Ch. a ~. d~e~bs~~1Ui ~~I:ouvy
ze dn.e 29. ledna 1927 zejmélM ods!. 1, 8 a dale, ze JI pnslusl ;,Ias,t~
nické právo též ke kontu, resp. šekovému účtu této hrmy u, post?V'11'I
.spořitelny v Praze č. 1984. Jde tedy o to, zda tomuto skutkovemu pred-.
CiviJni rozhodnutí XXI.
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nesu odpovfdá i žalobní petít. Hledí-fi se k obsahu smlouvy ze dne
29. ledna 1927 a k výsledkům průvodního řízení, zejména k údajům
svědka Josefa S., jest patrno, že žalobní petit přesahuje rámec jak skutkovéllO přednesu, tak výsledků pn'lvodního řízeni, nebo!' žádá se jím
určení, že přísluši žalující firmě vIastniské právo ke jmění firmy Ch.
a M. bez omezeni a právě tak se žádá určení vlastnického práva ke
kontlu' č. 1984 bez jakéhokoliv omezení. Nelze však tvrditi, že by žalobni petit byl neurčitý právě pro tuto okolnost. Žádá-Ii se více, n,ež
dle vý'Sledklt průvoo,ního i'ízenÍ žalující straně pří,sIUŠí, nutno žalobu
v této částí zamítnouti. Žalobn·í petit tvoří jeden cé'lek a nelze jej čle
nití lla dvě části. Dle čl. 15 obch. z. není firma žádným samostatným
právním subjektem, neboť jest jen jménem, pod kterým obchodník provozu'je své obchody, ale tvoří Součást majetkovou (rozh. Sb. n. s,
Č, 1067). Jak mění původni firmy »Ch, a M,« ukazuje, šlo o veřejnou
obchodni společnost, jež odpadnutím společníků až na Emila Ch. stala
se dle čl. 24 ohch. zák, firmou kupce jednotlivce. Takový podnik lze
smlouvoUl na-bývati., jak jest patrno ze čl. 22 obch, zák. a lze jej pravozovati i pod dasavadni firmou. Nepřipustné jest pOu'ze zcizen,i firmy
jaka takové (čl. 23 obch. z.) addělen,' od padniku, pro který byla užívána. Jde tudíž 'O to, zda žalujíCÍ firma nabyla takavého p-od'niku vedeného pad firmau Ch. a M. Soud prvé stolice zjis1il, že Emil Ch. prapachtoval žalující straně část podniku ta'hoto dle odst. I smlouvy s tím,
že p'O uplynutí 10 let přechází podnikové sou,části clo neabmezenéh"
vlastnictví žalující strany bez každé dal':;; úpl.1ly. Bylo tedy propachtaváno právo firemní, ,;tav zákazníků, odbytová organisace, receptury a
ochranná práva a veškeré užívání a upotřebení podnikavých saučástí,
umožňující pomůcky jaka abchadní kniJ1Y, seznamy zákazní'klt, záznamy
a pod. Souhrn těchto věcí hmotných i nehmotných v,ěci s firemním označenim tvoří podnik ve smyslu čl. 22 abch, zák., nebať, i 'když nebyl
propachtován a predán v rozsahu, v jakém jej pravazoval předdůclce,
přece umožňoval pokračování v činnosti podniku tov'árny na laky, barvy
a fermeže provazovanému dosud pod firmau Ch, a M. K nabytí vlastnickéhO' práva jest třeba titulus a modus, Titul tvaři smlOuva Ze dne
29. ledna 1927 dle § '424 abčans'kého zákona. Modus pak jest dl,e § 425
obč. zák. předáni a převzetí zcizeného. jsou-Ii tyto předpaklady splněny,
bylo uskutečněna nabytí vlastnictví. Smlouva ze dne 29. ledna 1927
jest iasná. Po uplyn.uií pa,chtovní smlo'u'vy, t. j. ad 1. ledna 1937 md
pOd'ni'k daný dO' pachtu v rozsahu pachtovním přejíti do vlastnictví
strany žaluJicÍ a zcizitel zaváza], k tomu i své dědice. POclnik byl v.šak
předán a převzat. Jd,e o podnik jako věc hramadnou ve smyslu § 427
(Jb,č. zák. a tu stači k jeho předání adevzdání Hstiny, jíž se vla,stnictvi
zřizuje. Nad to potvrdil svědek S., že podnik v rozsahu smlouvy ze cine
29. ledna 1927 byl žalují,ci firmou převzat a prOvozován. Ježto pachtovni doba již uplynula a podmínky pro nabyti vlastnictví byly splněny, '
Vdoupil v platnast odstavtc 8 a 9 smlouvy o pl'echodu vlastnického
:práva, Toto vlastnické právo jest, pokud jde a předměty, na n.ěž s.e

Čí's.

17475·-

i ",

, ' ,
Tkováno obsahem sml'ouvy ze d'ne 29. !ed;la
firma která jest společností s rucenllTI
vztahUje, dasta,ecue spe~1
1927. Jakým způs(Jbe,m. za UjlCI 'n' ~praví vzhledem k nabyti podl11k~
omezeným, dosavadm hremn,' z~~ I ráva nesporného. Nabyti vlastmctvt
pod firmou Ch. a M ..', lest o~~Z~tála, zda ruči žalující strana,~a dl!1h~
samého se to nedotyKa.
o rámec tohoto sporu. Rovnez svalem
dle § 1409 obč. zák., spa a m;~ I ne z ustanavení odst. 8 smlauvy,
podle
22
{)z:o
uvedeno. Jest
neboť pad bodem 1 les pr . h svéhO' času podnikne veskere
dovětek tohato odstavce, ze ~md C souzeném připadě jde o žalob~
k tamu potřebné kra~y, bez vyz~:m~'e nárok na vyloučení z konkursn;
podle §§ 12, 47 \ ,r {~'"~e~r~~cí 'individuelně určitých. Soud odvol~c:
podstaty mMe ~e y a I). 'sou odstavcem prvním smlouv~ dostatec~e
má vša,k za to, ze tyt? vecI Jo. d "ti k žádné pochybnostr nebo ~a:
individualisovány a" z,: ~~mu~e ~l~ odst. 1 smlouvy tykají ~e ~ýluc3,e
měně nebať hmolne ve Cl I prav.a ,c
I
má ve svém drzenI a UZIfirmy' Ch. a M. a žalující firma le
firmy Ch. a M. byly
vání (§§ 370, 372, 374 o~č. z.), I't p Em'l Ch. nepropachtaval vS,ak
loučeny jen tavárn.a a tovarnl rea.1 ,kém 'e: sám provozoval, nýbrž prefirmě žalujíd podn;k v ra~satu, ;e~~ího rlolsahu a proto nemůže s~ tato
vedl na ni provoznl pr~str;d y,
ke 'měnÍ této firmy vůbec, t. I. ?ez
damáhati určení.vlastlll~keho p~~~~ z~ dne 29. ledna 1927, neboť jen
omezení, nýbrž len v ramCI sn;
v)astnické Bylo prata žalobu, pokud
v tomto rámci přešlo na nI P;~lvO páva na 'jmění firmy Ch. a M. nad
se domáhá uznání vlastlllc e 10 . r
'kovy' účet č 1984 u poštovrí
't ouli Pokud jde o se
.
_ . t
'uveden ve zmíněné smlauve, jes
obsah smlouvy zaml n. . 'I
spořitelny v P .. ne~í SIce vys ov~~ strana žalující tohata účtu užívala
však z výpovědI svedka. S. y~.~a, o~ 1 kdna 1927. Označením čÍsI~ ~
a měla ve svém vlastnlctvl liZ d'· . t účet ten rovněž dostatecne
ve
ústavu, u néhož účet tento s~ b e" ~~~i jednotlivé položky na tomto
inclivldualisován., Nenl prot? tr~d~e u:,a
účelu, t. i. ořijlmati a konat;
ého
I
'lčtě nehledě a11l k tomu, ze p
t 'I me'n'l takžé tento stav am
e ,žalobního a z vypove
,
'd'
platy' stav těchto pOlI Id'
e a vek se neus
Z a'ednesu
I
nelze přesně zachytrtI v rozsU~kt" , ~~převzala od Emila Ch. žádných
svědka S. jest jisto, že strana ~~ '~IICI
rosince 1926 a platů došlých
3
prosince 1926. P?hledávky,
akfiv, t. j, hatovo;Hí ~a tomto ug~ d30
na zakázky uzavrene Emdem bch'adú strany žalujicí, jsou ovse,;, vlastkteré vz'nikly po :o~to dm z o hotovosti a piaty došlé na zakazky dO'
nidvim žalobkvne. Že by', o~y'l Ch resp. jeho dědicltm plně vypla:
31. prosince 1926 byly lIZ, n1l ~Vádi 'en že ke dni 31. prosince 192ti
ceny, nebylo ~r?~ázán,o. Svedek ávek ~tel:é by patřily bývalé~u vlasttu nemahlo byt I za~,nych, poh~:d t.h v ,olatily se platy došle na za'níku a dále, že ze sekaveho ~ctu, ~ 't~ p~~to vlastnictví žalující stra,ny
kázky před 1. lednem 1 92!., US1'y
,ezen' en na pohledávky za. k účtu Č. 1984 resp. fman,c~1 stav hel~oo om aVřen}ch po I, lednu 1927,
11ljíd stran~ : je.iic~ ~la~tn1c,h .obc ~n~~ajitele firmy do obchodniha
39'
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rcjst-řH{u nemá dle čl. 25 O'bch zák
'1'
konstítuttivní, nýbrž jen násleďky u~e~~~~a~ ~ predmctnem pří'Padě
N e j v y Š Š ; soud
. .'
, o s l . 2, 3 tohoto článku.
dovolání žalobkyně a zm~~~y~~::~d~~v~~;~l ža,lraného, vyhověl však
části tak, že se zjišťuje, že žalu'ící fir ' "aCI;'? soudu v zamítavé
výhradné vlastníctví právo k šedovémum~ .rn~lu~l dnem 1. ledna 1937
spořitelny v Praze bez vyloučení hotovostí nU: ~o,~to 9~~:U!0~tovní
uc
e .0 1.1926.
1926 a platů došlých na z<1kázky uzavřene'. d''o 31 . prosmce
prosmce
v

r

v

Důvody:

K dovolání žalovaného S hleď k d l '
nosti
(§ 503 Č. 4 c ř s)' ne ' d IS la, ,ovo a~lho ~ůvodu prá\Cní myl.. '
. ..
n, ovo a!lll v pravu zalob • 'd"
,
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Hrmy, jehož vlastnictví se domá~~' ~ni erych .součast~k, sestává Imění
dne 29, ledna 1927 která součás'tk ťe v nem neoplra o smlouvu ze
Neboť z obsahu žaloby 'e zřE,mé ' z1e ,.y • v, od.stavci. č. 1 vypočítává.
majetkový uv'edeny' v odstavc} • 'I . J;nemm fIrmy se rozlUmí sowbor
'b .
I c.
one smlowvy poněvaď
b h
zall'o Y Jest jasně dolíčeno že zažalovan' , k '
Z vosa Itl
smlouvě. Odvolací soud, n~opravil neo';r1 n~r~ se zakládá jen na této
námí, když ve svém v'roku •
,,,
vnene, samovolně žalobní jedonu &mlouvu a kdy/ze šek~:s:~ejl ?:jnaČ!,11 'l,jmění Hrmy« pO-Ulkazem na
P
e o uc u C 894 Ul p'0štovn'
.. I
v raze vyloučil platy došlé v určité d,ob' . N
_,
I sponte 'lly
'při'lnIal' žalujíci fiomě něco jiného ne T e. • ~~o; lIm, ne;ozhodl ani nea musi'l upraviti svůj výrok proto z I .on~.z~ la a, nybrz pouze upravil
vyhověl a z části ho zamí~1 S toh ~on:~~ .z zal.obnímu žádání čá.slečně
proti lhrčítosti rozsudku-o Oiázka '~;a bedlslka ,~ebyl~ by tudí'ž nitmitek
.mohla býti vedena exeklllce ne 'f'd
~ !lla zwklade tohoto rozsudku
sudek odsu'zující k plnění ~Y'br~ IJ e ,v kuvahu, poněvad>ž nejde o roz"
"
I,
Z o vyJíOI
určovaCÍ J' ím
'
k
:.: z ~e pO'llze ZJIšt uJe, ze žalobkyni přÍ>sluší vlastnické
příslu.Ší právo na vylou,čení tohoto j • rrav; k Ulrc1:emu Jmění, že jí
také nedostatek právního zájmu na o~~~ ~ • ~~ ur~.m podstaty. Není tu
proto, že prý žalobkyně mohla žalo~at~ ,rz elm. zJ}štění (§ 228 C. ř. s.)
Ja'kého pl'něni by se mohla domáhat' ' ~ na p .nem. Dovolatel neuvedl,
vodlu pro žalobni žádání na pill' , NIza °fbkyne a. n~lze ~alézti an.i' dů• .b b
enr. eb'O n.a pl.nem to J t
d' ,
V':CI Y yla mohla žalobky.ně žalovati kd b '
' , • es na. vy am
vee ve své mod (§ 47 konk. ř. Č. 64/1931
zalovany mel vylu~ov~nOlu
Tomu tak ale neni, poněvadž podnik fi.nm C· z. a n. a § 369 ohc. zak.).
konkwrsní podstaty ny'brž žalobk •
y, ~. a M. n"provozuje správa
d '
' '
' yne a ma jej teely tRtO
'
.
, v e Sve mocI
a '0KOnCe ve svem držení (§§ 309 d h' •
zák.) a nikoliv žal'0van' mebo ,'a m a veta a ~12, posledni věta obČ.
nické právo žalobkyně, ~a z:íJkla& ~~:~é;~lovaJn,y p,ouze p'0'Pí~:'b vlastba am není zjištěno, že žalovan' b
ona dlrz! vylucovanou věc;
§§ 96 a 97 konk. r. Proto' b y Y byl pOJ~1 tuto vec do soupisu podle
jmění vyl'll'čuje, čímž na p~~az~z ž'7I~,gamu .vyro~ rozs~ldku, že se ž"dané
vaný nemůže býti žal.ov:íJn ani ab y mcot".a CI .se mc nezměnilo. Žalo,
y vypws J.'l vec z.e s'Qupi,su, ani ab y
v

I

v

Ys6

••

prohlásil, že uznává vlastn.ictví žalobkyně k vylučované vec\, l}eboť
výrok rozsudečný nahrazuje jeho prohlášení a tomuto výroku s'e ža}ovitný podrobiti musí,. al' to Llznává neho ne. Podle dolíčeného stavu věci
jest rozsHdkem vyhovujídm žalobě o zjištění vylou'čení z konkur,ní
podstaty již provedeno. Jim,k je zájem na žádaném brzkém zji,;tčn\ prnkázirn Um, ž.e konkursní soucl podle § 74 konk ř. nařídil, aby bylo pozna l11e'llá 110 prohlášení konkulrsu na pozll'stalosi po EmHu Ch. v obchod'
ním rejstříku
při firmě "Ch. a M.«, neboť to překáží žalobkyni, aby
mohla převz<ltý podnik nemšeně dále provozovati. Ve věci samé vytýká dovolatel nedůvodně, že žaloba ani neobsahovala všechny před
pok1'acly vlastnické žaloby (§§ 369 až 371 obč. zák.); neboť uvedle
jitkO titul vlastnictví (§ 424 obč. zák.) zminěnou dohodu, a způsob
odevzdání' (§§ 426 a násl. obč. zák.) do)i.čiIa tvrzením, že uzavřeni
smlouvy bylo stvrzeno výměnou korespondence datovitné 29. ledna
1927, že Emi,l Ch. jako propachtovatel poc1niku jí odevzdal seznam zák8'zníků, rec5ptury týkající se výrob v zboží, t. j. laků, barev a fermeži
I

a cd-ou r·adu ochranný,ch známek, jak',Q »f.«, »f.«, »K.«, le

potřebné

i!

..dal též

obchodní knihy a záznamy a zIikvi'dova,1 svůj vl'astni
ko,nkmenčni podnik, že žalobkyně přenala veškerou odbytovou organisaci podniku, to jest jeho obchodní zás·tulpce, že vstoupila do obchodni'ch vztahů s jeho dosavadními, odběr<ltdi, že vedla podnik a že s podnikem převzala i zmíněný šekový účet a že podle bodu 8 dohody po
uplynuti smluvené pachtovní doby přecházejí části podniku v bodě 1
uvedené bez každé další úplaty do neobmezeného vlastnictví žalobkyně.
Není pochyby, že je ~de titul k nabyti vlastnielví k včcem (§285 obt.
zák.) uvedeným v odstavci 1 dohody, což dovolatel - až na šekový
účet _ ani nepopírá, nýbrž vytýká jen nedůvodně, že odevzdání se nestalo platným zpŮ>sobem. Neni třeba, alby žalobkyně výslovně tvrdiJ.a,
že podnik jí byl' od-ev zdán jako hromadná věc znameními podle § 427
obč. zák Stačí, když uvedla skutečnosU, které vedou k právnnímu názoru, že jde o včc hromadnou it že ji lze odevzdaU Zpllsobem vytčeným
v § 427 obč. zák Není proto rOzporem se spisy ani nesprávným právním posou'zením (§ 503, Č. 3 a 4 C. ř. s.), když odvol<lcí soud na základě tvrzených a. zjištěných skutečností do.s,pěl k oněm právním závě'fům. Pojem podniku ·byl vy-Iožen v rozhodnutí č. 15794 Sb. n. s.
Z toho plyne, že soubor věd -v ~ejškšílm slova smyslu a vztahl\ jež
společně tvoří samostatnou hospodářskol1organisad, jejiž či·nnost smě
jíuje nejen ok uko.jení vlastních potřeb hospodářských, nýbrž i ci,zi'ch
potřeb hospodářských, se označuje společným jménem »podnik« a jest
protO' hromadnou věcí ve smyslu § 302 obč. zák., jejíž odevzdání se
děje ,podle § 427obč. zák. znameními. Není proto. zapotřebí, aby jednotlivé věd byly samostatně odevzdány. K pl'evodu podniku se také
nežácI,", ",by' podnik byl. převeden v plném rozsahu, stačí převod části
SO-UlbofUI majetkového pouŽÍ'vateJ.ného v podnLku, jen kd'Y'ž tato část staéí
k tomu, alby nabyvatel mohl vyvinou-ti třehas omezenější, ale pod,statně
tutéž hospodářskou či.nnost, jako předchůdce a převodce se vzdá mož-
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nosli využitkovávati postavení, jaké měl jakožto dřívější majitel podniku. K ,převodu podniku není proto zapotřebí i převodu- aktiva pasiv.
Převod firmy s podnikem se nepříčí čl. 23 obch. zák. a z převodu firmy
neplyne, že se přejímateli postupují všechna aktiva a pasiva (rozhodnutí Č. 2177 Sb. n. s.). Odevzdání podniku je však dovršeno ta'ké již
tím, když převodce uvede nabyvatele v možnost dále provozovati pod- .
ni,k a nabyvatel jej provozuje. Totéž platí i o obchodním podniku, jenž
se liší od neobchodního podniku pouze tím, že slouží obchodním účelům.
Oba před.poklady převodu obchodního podniku jsou v souzeném pří
padlě splněny, neb'oť strany si vyměnily listiny obsahující dohodu ze
dne 29. ledna 1927 (§ 427 obč. zák.) a žalobkyně skutečně podnik po
řadu let provozovala, používala tudíž součástek podniku se svolením
předavatele k provozu podniku a pokud jde o movité věci, byly jí tyto
dokonce hmotně odevzdány (§ 425 obč. zák.). Právo známkové a vzorkové (§ 9 známkového zákona) lpí na podniku, zaniká s nim a pod.nik
se převádí i přejde vždy jen se známkou a nelze jej projevem vůle odděliti od podniku (atrakční stránka podniku). Ze zmíněné dohody odstavce 8 plyne jasně, že převod poduj,ku se stal v souhlasném úmyslu
obou stran převé·sti podnik dD vlastnidví žalobkyně po uplynutí pachrovní doby a že tento právní stav měl nastati samočinně. Tomu neodporuje ani závazek E. Ch., že sirého času podnikne veškeré k tomu potřebné kroky, neboť podle shora uvedeného vylíčení nebylo zapotřebí
žádných další·ch úkonů k převodu vlastnictví podniku, když výminka
,ltpllynutím pachtovní doby byla splněna (§§ 699, 897 obč. zák.). I pro
převod šekového konta u poštovní spořitelny do vlastnictví žalobkyně
jsou splněny předpoklady §§ 424 a 425 obč. zák., byť i dohoda se výslovně nezmínila o šekovém účtě. Vlastníkem šekO'vého účtu je podle
§§ 9, 10 a 12 úkona č. 143/1930 Sb. z. a n. ten, kdo je oprávněn S ním
volně nakládati. Tím byl původně EmH Ch. jako majitel protokolované
firmy. »Ch. a M.«. Tento byl oprávněn nakládati se šekovým účtem
dokud byl majitelem firmy »Ch. a M.« a dokud byl oprávněn firmu tu
znwmenati. Přešlú-Ii podle úpisu v obchodním rejstříku právo znwmenati firmu na žalobkyni', přešlo na ni i právo nakládati se šekovým
účtem, když tO' dohodou nebylo výslovně vyloučeno, a když i, [hrna
·sama byla na žalobkyni, převedena. Jest proto právní důvod na,bytí
vlastnictví k šekovému účtu obsažen v nabytí vlastnictví k firmě (§ 424
obč. zák.). Pokud jde o nabývací způsob (§ 425 Dbč. zák.) vlastnictví
k šekovému účtu, je sledovati při tom dV'ě složky. Předně šekový účet,
jenž neobsahuje ještě žádnou pohledávku mimo zákJ,adní vklad (§ 10,
odstavec 1, zákona a § 5, odstavec 1, pravidel poštoV'ní spořitel,ny vyhlášených ve Věstníku poštovní spořitelny č. 14/1933 ze dne 28. pro~
since 1933 podle § 8 zmíněného zákona), a šekový účet, jenž jíž vykazoval v době převodu účetní pohledávku.. Prvá složka obsahuje oprávnění používati poštovní spořitelny jako zmocněnce pro přijímání vkladů
a pro konání výplat z příkazu oprávněného (§ 9 zákona). Jde tu tedy
o právo, které se p,řevádí tím, že nabyvatel se svolením p·ředavatele
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~, .
druhá věta obč. zák.). Druhá složka je
šekového účtu pouzlva (§ 312, ze šekového účtu. Postup pohledavky
v podstatě postup, P?hleda~kY·t 10výn1 že postupuje pohledávku a p~
'e dokonán prohIaselllm pos UpI e'
To se rovněž stalo třeba ne vy~tu'Pník to přijímá (§ 1392 obč. zabk )· zák) tím že žalobkyně po řadu
slovně, tak aspoň ":Ičky (§ 86~h~e~ávko~ šek~vého účtu nakláda~~:
bez odporu Emila Ch. S P d
29 ledna 1927 se pfIcI
1et
. ' tk že dohoda ze ne
.
f'
Bezpodstatnou)e vy a,
• d' žalobkyně nepřevzala dluhy !;n;~
§ 1409 obě. zak. proto, poneva z 2 § 1409 obč. zák. je dohoda pnčI~1
.Ch. a M.«. ~ebot podle odstavc~bč. zák neúčinná jen v poměru k ~e~
se ustanovem odstav~e : § 14?9
ném případě nejde. K dovolam
řiteWm a o tento pr~v:'!. pomer.:, :ío~~~ la žalobkyně vlastnictví k še:
žalobkyně: podle horelslh.o dol.lee, "t IYY v P Je teely oprávn. ěna v. olne
. čt ~ 1984 u pOStOVlll spon e n ·
. d
hl
"
~ kov' účet tvoří jen Je nu po ekovému u u~. ~
nakládati ceIym se~ovym učtem., ~e12 Iwkona Č. 143/1930 Sb. z. a n.
dávku, jak je patrne.} ust~n?v~~~ pra:videl, kde se mluví pouze o p~ o~
a § 9, odstavec 1 vyse z;l11~eny.
z různých položek, avšak kone~n~'
II led á v c e. Tato sestava ~vsem 1 •• e roto nakládati s některyml
výsledek tvoří jedinou pohledavku. r;;~~ sl~žkamÍ' druhá osoba, nýbrž
z' těchto složek jedna osob.a ka s ?S \ávo jednotné 'které ovšem může
práva nakládati ,s P?hl,edav ou J~I!stník zmocněn~c a p.), avšak vžd~
jednotlivě vykonava'ÍlVl~e o~ob <. d'
'Byl-Ii tedy převeden šekov}'
dsiponuJ'í pohledávkou Jen J~okO lle mO~'e"ho pra'va nakládati se šeko. . ~ I bk ne ne ze z J JI"
.
. ~
účet do vlastlllcÍV1 za·o y , č' tk
\' pohIedávky a přiznatI zavým účtem vylou,wi ,ně~te,ré .sou ~~ /~::o k nim. PřísluŠí-li tomuto
lovanému samostatn,: dMI d~s~~1 :Iu~ázala ze šekového účtu takovou
snad je.n nárok, aby zal?bkyn~ t Psti na účtě do 31. prosince 1926 a
částku, která by odpovld~~a '0 o~~né do dne 31 prosince 1926, nejde
plat ~ . došlým. n~. z,ákazn, ~f. uzaohledávku, žalov~ného proti žalobky?i.
o ni" více a nIC y~neho n~z I o P. I .. něJ'aká pohledávka v souzenem
O to vša:k, zdalI zalo-vanernu pns ,~Sl .
~poru, p~ide a netřeba se tím zabyvatl.
čis.
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' k 'ak úřední komisař dosazený do

Č.inHi si na p~ěni dklémuzn~ka n~rtOak Ji J'eho byv'alý majitel, je tu dů"

podniku v sudetonemec
uzeml,
.,
"t' důvod aby dlužnik složil své pinem k soudu.
IeZl y
,
•
"h
dmlnek na' ' k so"du l'ež se stalo za splneni zakonnyc po
,.
SIozenlm
"'
stala soluce.
• , nelze žaloDlužníka, Jenz si nevyhradil vráce?i složenéhO' pinem,
valí, aby souhlasil s vydánim z depoSita.
(Rozh. ze dlle 22. listopadu 1939, Rv I 757/39.)

-
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žalobce, žid, se domáhá upomínací žalobou zaplace-ní zbytku pohledávky 3,358 K 10 h za zboží, které bylo k objednávce žalované
strany dodáno jeho firmou v Podmoklech, Žalobce tvrdí, že jest jediným
m3;jitelem žalující fy, Přestěhoval se do Prahy a jako jediný majitel- fy
jest zapsán ve firemním rejstříku a tudíž oprávněn k inkasu zažalované
částky, Žalovaná stra,na podala proti platebnímu rozkazu odpor a složila zažalovanonu částku do soudního depo.sita, Vzhledem k tomu změnil
žalobce žalobní žád·os! tak, že žalovaná jest povinna dátí souhlas
k tomu, aby obnos složený u okresního soudu v K. n, L. v částce
3,358 K 10 h byl vyplacen žalující straně a zaplatiti 6% úrok z tét0
částky od 1, ledna 1939, Ža,lovaná vznesla proti žalobě námHku nedostatku aktívní legitimace, neboť do podniku žalobce byl ustanoven
úřední komisař, který žalované sdělil', že veŠ'keré platy za zboží dodané
z továrny v Podlmoklech jest poulkázaU na jeho adresu a že neuznává
platy konané dřívějšímu majiteli nebo jeho cizozemské odbočce, Pohledávku samotnou žalovaná uznala, P r v Ý s o u d uznali -podle žaloby,
O cl vol a c í s o u cl žalobu zamítl. D ů v,o d y: 'Úřední komisař fí-rmy
žádal, aby zažalovaná pohledávka hyla zaplacena v sídle firmy k rukám komí,saře a popřel právo žalujícího maji.tele firmy k lnkasu oné
pohledávky, Prvý soud, třebas z uvedených dopis,ů neučinil žádného
zjištění, dosrpěl, ke správnému závěru, žena zažalovanoU' pohledávku
si činily nárok dvě různé osoby a, že tll' byl proto důležitý důvod pro
slOžení ,peněz k soudu ve smyslu § 1425 obč, zák. Jest sourhlasi,t; s vývody žalova,né, že dluh žalované strany slOžením k soudu zanikl a tím
zanikly též veškeré záva'Zky žalova,né ,strany z trhové smlouvy, neboť
složení' dluhu k soudu má účinek placení. Žalobce nemá proti žaJované
žádných dalších nároků ani ze zákona, ani ze smlouvy, zejména -nemůže
~a ní žádati, aby projevila souhlas s tím, aby částka, která byla k jeJímu návrhu přijata do soudní úschovy s tím, že má býti vyphcena
toml!, kdo 'na ní má podle zákona nárok, byla vydálna' žalobd, Žaloba
o. souhlas s vydáním deposita, na kteroužto. prosbu žalující strana změ
nila žalobu domáhající se původně zaplacení, není, důvodná a měla b"tj
zamítnuta,
,
Ne j vy

Š

š i s o. u d nevyhověl dovolání.

DC! VOdy:
.SI.ožení' sDudu stalo .se v případě, o nějž jde, proto, že naplnění
dluznlce-deponentky byly vzneseny odporující si nároky, Tato skuteč
nost, kníž přistoupi],o ještě, že dlužnice-de,ponentka nebyla s to, aby
p,osoudlla, která z osob činídch si nároky na plnění, je oprávněným vě
rlt:~:m, ,byla odvolacím soudem právem ve shodě s judikaturou nejvysslho ,soudu (srov, rozh, Č, 9354 Sb, n, s,) pasauzena jaka důležitý
důvod pro složení k soudu ve smyslu ustanovení § 1425 obč, zák Složení k wudu, stalo ,se s určením, aby složená čá'stka byla vyphcena
tomu., kdo ma na Ul podle zákona nárok, a ti, kteří si činili na plnění

,
. .
" y od, aru'ící si nároky, byli o tamta složení k soudu
p, SJ10z'enl'
k soudu
stalo,
se jak dovozeno,, po,
dlLtžmce-dBpanentk
'
1939 vyrozumem,
.
"
4, ,uHora , za s lnění zákannýchpodmínek, a nastaly • proto prav,~'
pravu, t. J'd 'h PS ložení spočívajíd v soluci (srov, Sedlacek; Kamentar,
ú6nky sou n~'9° a Klan;: Kommentar, díl IV, str. 422), Dlužnic:e-depodll VI, S!r.~, ni de o;;ta nevyhradila, práva di'sposíce s deposl~em ponentka
,p.za loba , by dala souhlas k vydání deposlta zaIobCl,
zbyl-a a s~,~race
pz proto Je
neopodstatněná,
čis.
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Reichsprotektora liir Biihmen und Ma~ren
jsou zakázána jen právní ]ed't t .
, ' .. .• 'I'd sa'Ol nakládá se SVytUl nemovl os ml.
nant Jlmiz z ,
,
, .. d
' třeba
vedení exekuce na nemovitost, ,jejímž vlas!ntke~ Je ~I , nen.
zvláštního písemného schváleni podle § 2 dote. nanzent.
,

§ 1

nař

ystank~venml~]'etku z 21 'června
1939
"
o udovs em

K

(Rozh, ze cine 23, listopadu: 19:>9, R I 662/39,)
' s o u cl povolil zajišťovací exekuci nuceným záznamem, záI' v Y
• 'ka-Zl
"'d a. -Rek L'l r s nI
s a u d navrh
ního
práva na nemovitost dl'UZDl
.'...
,
'
s aV'tl D ů \' od Y' Podl'e ,nařízení Rekhsprotektora lur Bahmen uno
zaml.
' o židovském
"
Věstníku
Mahren
majetku ze d ne 21 , Č ervoa 1939
, · 'č : '6. "
'd
nařízeni Reichsprotcktora mr B6hmen unci: Mahren Jest Zldu,~'
o~k 'm . odnikům dovoleno nakládati nemovito'stmi jense z~lastnlm :s y p se
. h.va
"I"__ mm,
' . které udilí' Reichsprotektor
lur Boh.men
und
semnym
".
d~ e ekuc"
M"h n (§§ 1 a 2), Povinná strana jest zlclem a paneva z, x
.' c
na 'ejí nemovitas't, by],a Ipodle citovaných ustan;D.ve?,
s návrhem ono zvlastm
Ymáha'ící dovinna
v h 'I J To se však nestalo, Tento nedostatek jest povahy mateneln,:
se 'va enl.
•
,
, 't
kl' d r ' 0xekuo
oněvadž všechny právní úkony a za tak3ve Jes ,pal .a a 1 1, e
'"
I~a'išfovací, nemají právní účinnosti, kdyz o~por'~Jl predptsu §, 1 Cll,
(§ 1 odst, 3 nařízení Reichsrpmtektora fur Bahmen .uncl.Mru::r,en):
nedostatku byIo
I z moci
'est v dámo v zájmu velejném, lezto napadene usnesenl odporUje naft
leIchspratektora liir B6hmen unci' M1ihren
dne. 21. cervna 193;,
" 1 § 54 .Č , 3 ex " ř a 'proto ,soud pochybll, kdyz" exeku.'Cl pa'voh",
odporuJe
N e j v y Š š, s o n cl uložíl mkmsn,fmu soudu nove rozhodnutl.
P.

t

;n

v

ve~/es~

,t
~ariomutd
~ení

předložHi současně

hledět~

,stran~
pls~mn;

~řadu!, po~evadz ~artze;;~
~e

Důvody:

Podle § 1 nařízení Rekhsprotektora !lir B6hmen ~nd. M1ihren o ži-.
dIOVS'kem
, maje
'tkII ze d'ne
21 . .
'ervna
,
. . 1939,
. , Věstník Retchspmt. eklora
• o
dfm
B6hmen und Miihren Č, 6 str. 45 jest židům a žfdo,vským podmkum ,,,0voleno nakládati s nemovitostmi a právy na nemo'V~t~stech Jen s,e Z~l~~
ním psemným ,schválením, To značí, ž·e jsoU' zakaz<l!ua Jen pravlll Je -

-

__
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!lání žida, jimiž on sám l1a1kládá se svými nemovitostmi a,td., tedy laK.Uv<e:
úkony, k jichž platnosti se vyžad'uje projev jeho svobodné vůle;
nich musí býti dán souhlas k nakládání s jeho nemovitým majetkem,
Exekuce na nemovitý majetek není však podmí.něna projevem vlile·
dlužníkovy, naopak děje se i proti jeho vůli, takže dlužník není při nakládání se svým nemovitým majetkem, vede-Ii se na něj exekuce, sám
zúčastněn' způsobem výše vytčeným. Nebylo proto za,potřebí
písemného schválení podle § 2 zmíněného nařízení k tomu, aby mohla'
býti povolena exekuce zajišťovací na nemovitost dlužní·kovu. Poněvadž
však rekursní soud, vycházeje z opačného právního názoru', se
býval ostatními námilkami dlužníkova rekursu proti povolení
exekuce, bylo uloženo rekursnímu soudu nové rozhodnutí.
čís.

17478.

Proti rozsudku Odvolacího soudu, jímž byl potvrzen zamítavý rozsudek soudu prvé stolice ve sporu, v němž se několik žalobců domáhá
zaplacení pohledávky převyšující částku 7.000 K, je dovolání žalobců
přece nepřípustné (§ 502, odst. 3 ~ ř. s.), jestliže ani nepřednesli, že
jsou podle dohody stran oprávněni požadovati celou pohledávku rukou
nerozdílnou (§ 892 obč. zák.), ani to nevyplývá ze skutkového děje;
a jestliže částka připadajícl takto na každého z žalobců (§ 889 obč.
zák.), nepřevyšuje 7.000 K.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1939, Rv I 1201/39.)
žalobci Antonín F. a Karla F. domáhají se na žalovaných Bohuslavu
P. a Marii P. zaplacení 12.700 K. Niž š í s ou d y zamítly žalobu.
Ne j vy Š š í s O u' di odmíH dovolání.
D ů vod y:
Žalobci Antonín a Karla F. domáhají se žalobou proti Bohuslavu a
Mari P. zaplacenÍ' pohledávek, na něž mají nárok podle mimosoudni
dohody ze cine 17. května 1933, kteroui uro'vnali spor o splnění kupní
smlouvy o velkostatku u krajského soudu civilního v P. Po omezení .
odvolání žalobci při ústním jednání ze dne 27. června 1939 zů'Staly před
mětem sporu pohledávky, jimiž prý žalovaní při vyúčtování protí úmluvě
ze dne 17. května 1"933 žalobce zatížili a to: 1. pohledávka na zaplacení
částky 9.460 K na útra·tách Dr. R., jež měly žalovaní hraditi ze svého,
2. částka 2.700 K z manipulačnkh poplatků a 3 .. částka 540 K z vklad'ného poplatku, o kteréžto poplatky žalovaní proti úmluvě žalobcům
méně k dobru připsali. Jde tedy o plnění dělitelné a ježto žalobci nepřednesli a ze skutkového Ó'ěje nevyplývá, že podle dohody stran byl
každý ze žalobců oprávněn požadovati po žalovaných celou pohledávku

.
'ok obč) jest každý ze žalobců oprávněn
rukoU neroz?í1nou (§892 o . ~a o'. zák: ~hč.). Dovolá.ní napadá potvr~u~
požadovati Jen .polov~CI (~o~~u. Jest tedy posouditi přípustnost dovol.am
jící rozsudek odvolaclho . d ' " lobě uplatněného nároku toho ktereho
co do každého, bY,ť I V Je ne.za
Ce'I' nárok činí 12.700 K, takže ,na
žalobce samo~tatn~ (§ 227 ~. r.l~·)tÍ 350 YK tedy částka 7.000 K nepre•ednoho každeho zalobce pr~pac dl .§ 502 'odst 3 c. ř. s. přípustné.
J , "c' Není proto dovolanl po e
,
.
vySlIJ I 1.
,.'
čís.

17479.

,
~
odle v konatelného notářského spisu, za·
K vydobyti pohledavky P
o ltos!i lze vésti exekuci na tuto nejištěné zástavním právem, na n~ vozemkové knize není poznamenána,
movitost, tře?aže v~konatt~oí~U v t~k i přímo proti hypotekárnimu d~Už
a to jak roit osobmmu . dd u~ d~ notářského spisu založenéhO ve sbtrce
íku jenz se mohl nahle nUl,
,,,,
~:st~ o jeho vykonatelnosti presvedcllt.

e

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1939, R I" 30/39.)
b .í b la povolena podle vykonatelného
Vymáhající strana navrhla" a Y J 19Y
T Š a dodatečného notář26
"k'h .'
ze dne 3 brezna
v.'
, k
notars e. o SpISU, ' 1926 v T. Š. a rozvrhového usnesem o resského SpISU ze dne 9. ble~nab' na 1935 k vydobytí vyko·natelné pohle-.
ního soudu v B. ze dne , ~~zu dražbou nemovitostí zaps. ve vl. č. lOl
dávky 50.000 K exe~uce ?,u~e
. k dražebnímu řízení zahájenému pro
kat. území H., a sIce pn~ upe~ s o u d povolil exekUci podle návrhu.
Z.
r v y'tl O u' vod Y' podle §§ 87 88 ex. ř.
Pohledávku ,Dr. Karla
d návrh zaml .
.
'"
.
Rek II r s n I s O U
"
. t'. ovolení nuceného znzem
je předpokladem nucene d:azb~I~~~~v~~~~ ~oznámkY vykonatelnosti.
zástavního práva kTI!ho~mm ~h
'
budiž pohledávka, pro kterou
P.ři knihovním vkladu. z~stavn~a~e~~a~: vykonatelnou. Tento vklad má
se zástavní právo zapiSUJe, oz
hl d' ku může býti vedena exekuce
účinek, že. pro tut~ vyko:,~t~I;~~v1t~st~ ;~ímo protí každému, jenž j!Sh
na nemovItost ne o, po I
. ní
84 a 138 ex. ř, vyplývá, že muze
p~z.ději nabyl. ~vn,~ z, ~,~~ann:~:hd~ když je pohledávka vykonatelno,u
bytt o nucenou raz u. z~ .
zna~enána v pozemkové knize. Vymaa když vykonate:nost JteJI
Ppoodle usnesení o udělení příklepu a rozdne 4. března '1935 převzala
hajfci strana v na~rhu vr. I, ze d' B
vrhového 118nesem okresnt~o sou u v . ~e la 'í za souhlasu vymáhajíd
nemovit,:st, o níž jde" yovmná~~~~~e\yršíh~ podání zbytková poh!estrany prevzaOtaKza sr~~~u ;r~atuto pOhJ].edávkm bylo zapsáno ve vlozce
. s pns.,
't
'podle notářského spisu ze dne
dávka 300.00
'
101 k t 'emí H pravo zaS avm .
, v' d I
Č 18,
a . uz .
: , t t • hledávruní jest vykonatelne, za a a
3. března 1926. Tvrdlc, ze ,o o .:ce u exekučního šoudu v B. Podle
vymáhající strana o povolem ,exke 'h
dne 6 září 1938 vymáhající
úředního vý1pisu z pozemkove
TI! Y ze
.

r!

--
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čís.

17479 _
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str~nou p!edloženého jest sice pro pohledávku 30000
",
stvlm vlozeno na nemovítost ve vložce"
101 k
" O K s pns,lus, ensta
'k
CIS.
at lIzemí H prá
'
'~m, avsa podle dluhopisu ze dne 3. března 1926 ( t" "
vo.zanenl pohledávání to vyzna'čeno 'ako v konatel"
n? arskeho SpiSU)
ne
konatelnosti nebyla učiněna. PO~olil-liYt d
k a, take poznamka vy_
nuceuou dražbou, neposoudil věc S ,e} o reSm soud v B. exekuci
exekuce přÍ'slu'šným a nebylo lze tak?rav~e, .neboť n.ebyl pro povolení
vymáhají.ci strany neni vykonatellITol~. exc UCL povohlI, když pohledávka
N ei vy š š i s o L; d ob
'1
' ,oOVl' usnesení prvého soudu.
o

ů

D

čís.

17480 62\

usneseuí okresniho soudu v B. ze dne 4. března 1935 převzali nemOVI'
tost č. kn. vl. 101 kat .. území H. manžel'é Matěj a Magdalena T., statkáři
v H., a že byl se souhlasem vymithající věřitelky Rudolla K-a, Spoři
telny v R., těmto vydražitelům ponechán na srážku a na účet nejvyššího
podání zbytek dluhu v částce 300,000 K s příslušenstvím, jak jest uvedeno při ho'řeiší'lll zjištění obsahu pol. C 1 lm. vl. Č. 101 kat. území H.

tis. 17480.
vod y:

K povolení eX0kuce vedené na podkladě t OII
(§ 1 č. 17 ex. ř.) nucenou dražbou nemovitosti v oto exeku~~i~o titulu
zemkové knize zapsané j'e hl d' k
t
,tuzetllll"ku lencI a v po, "
"
'
e IC us anovem § 4 č 6 o '
č: 1 ex, r. pnslusnym okresní soud u něhož.'
. ,ex. 1". ~od'le § 18
VItost!. Nemovíto.st dvůr č p 24 H'·
dl J~st vlozka o teto nemo,
zaps:1na v knihovní' vložce' Č· 101 v t' jet ~ol' 'he vypl'su z pozemkové k.nihy
k a as ra nI o území H v d '
'h
.'
k
nI' o soudu v B. Podlé hořejšh:lh v Ov dO .
t ' ' , e ene u o resd
o žádaném povolení exekuce přísluš:' o ~ Je tento sor: k rozho-dmuí .'
kurs opodsta!nén. Pokud z doslo 'dl a IJ~ v omto ,smeru dovolací re,
k
'
' '."u, UVOl II napadoneho II
.
I
ze re ursnl soud jak nepříslu'šnost k.
'h
,', '
snesenI p yne,
mftavé ro'zhodnutí ve věci sa
,,°l I e~llI ~o soudu v B., tak i své zadl,uhopísu není v pozemkové I~e .opl e 0,0, ze pohledávka ze zmíněného
poznámka v)'konatelnosti neby,nllZe ?z~acendal J~ko vykonatelná, a že ani
'
a ucmena
uznn k to
"hl""
v dl lIz,mm,' úpisu Rudolfa K
d
3 b"
' mu pn l'zetr, ze
""
. ze ne . rezna 1926 hy'lo 'I
'
hl aseno,
ze tento notářský spis 'e ohledně,'
vys ovne prove smyskl' § 3 notMského řádu i-l1ne
' uznaneho dluhu Rudolfem K
ta'k nemovitého majetku. Podle POlo~kvy~o~a:elný~o jeho. jak movitého,
H. bylo podle tohoto dluho' , z y,
n. vlozky Č. 101 kat. území
300.000 K s 5)íí % až 7% 'úrg~~u l~~ze,?okzástavní právo pro částku
vazky do výše 210 000 K.
' . ' o ;lfO Y z prodlenr a vedlejší zá'
.
a poznctmen"n zavazek la t, 'ko
,.
hl
d
po 'e ,avku vymazati i,hned J'wk '1'
,k d
. v, S ll!I U da'Í! tulo
, k
'
mj, e a po' 'li bUde splacen N b I
vsa ,vyznačena vykonatelnost vljednaná v not ',' k'
,a. e ya tu
not. r.. Tento dlužn! úpis je součástí sbÍlrk, . «:s e~, s'Els;u podle § 3
nemovItosti u okresního soudu vB'" . ) ~stIn; tyk~Jlcl se zmíněné
n,otá,řského spisu založeného J'I'Z' e' ,zb~lzenel: t' a, Z<tklade vykonatelného'
'
v s Irce I'S ln Je vs'ak "
.
kUCe na nemovHost
i když ncb la
k
'
pnpnstna exepozn«menána a to~" ,
. y, '!y onatelnost v pozemkové knize
níku hypotekárnímu ~Je~lli:O~ ,~!"1'Znrkl~ osobni,mu,. ale také proti dl,u'žněv«óž sbírka listin je po roz!mlo
e~\1 ~~~tl t~mlUto přimo, pozem~ovou knihoU' jeej.J10tným celkem a hO', ?vnlho ,:ákona s ponahlednutím, do notářského s' isu o·. "ypoteKaI'nl dluzul1k se mohl
(srovnej Ol. U. nový sled sv,
6311~h~ ~rkonatelnoslI přesvědčiti
doložené připojením sní~ků notÚský I," . z~dostr opovolení exekuce
dále výslovně uvedeno že p dl
c ' sp;su s~rch'1 zmlněných bylo
,
(} e usnesem o príklepu a rozvrhového

Zákon o soukromých zaměstnancích č. 154/1934 Sb. z. a n.
Pro platnost výpovědi služebního poměru zaměstnavatelem, Hmž je
spolek, je rOzhodujíci, aby usnesení, jež je podkladem výpovědního projevu, se stalo statutárním orgánem spolku; sděleni výpovědi se může
státi, nebyla-li pro ně ujednána plsel11l1á forma, buď ústně nebo písemně
i v jiné IOffilě, než je předepsáno stanovami.

!

o

o

o

P;tl

X\Tl

(Rozh. ze dne 24. lislop"du 1939, Rv I 985/39.)
žalobce přednesl, že hyl zaměstnán II žalovaného s'vazu' jako účetní
tajemník s ;platem 90G K. Usnesením ze dne 2, (3,) července 1938 byla
mu dána tormální výpověď ke dni 30, září 1938 s pří,slibem, že zů'S'tane
ve sLu'žbách žalované dále, pří čemž s ním bude od 1. října 1938 ll'zav'řena slqžební smlouva nová, výhodnější. žalovaná" ač prohlašova-l'a
danou výpověď za :pouhou formalitu, na této výpovědi setrvala a oznámili> to také žalobci dne 21. zMí 1938. Novou, smlou,vu proto s ním ne,
uzavřela. Žalobce důsledkem toho žádá služební požitky v zažalované
částce za mě-síc říjen, hstopad a prosinec 1938. Niž š i s o II d y zamítly žal'Obu, p r v Ý s o ud z těch10 d ů vO d ů: Na sjezdu žalovaného svazu bylo usneseno uložiti svazovému před'stavenstvlI, aby vypovědělo zaměstnance ke dni 30. zán 1938 a, 'Iby pro přijetí zaměst,
nanců od 1. října 1938 byla uzavřena písemná smlouva služebni. V zápisu o sjezdu, není nejmenší zmínky o tom, že výpovědi byly diLny jen
proto, aby mohly býti uzavřeny s vypovězenými z<ťměstnancÍ smlouvy
nové a~že by vYlPovězení zaměstnanci musili býti znovu přijati. Dopi'
sem bez data vzatým žalobcem na vědomí 13. srpna 19,38 byla dán,a
žalobci představenstvem Svazu z pr"covníhQ poměru výpověď k 30,
září 1938 bez jakéhokoliv omezení úči<Inosti této výpovědi a bez pří
sl,ibu opětného přijeH do slu1žeb žalované. Podle právního n<izo,m soudu
jest pro posouzení' otázky účinnosti výpovědi rozhodný jed:ině projev
vůle, 'učiněný opr<ivněným orgánem přímo vůči žalobci a nerozhodné
jsou interní projevy těchto org:1nů vůli ,právnické osoby teprve připra
vu'jíCí a tvořící., alie dosud vůči straně, jíž se dotýkají oHcieln-ě orgánlem
k zastupovámí oprávněným neprojevené. Až do té doby je to vůle neprojevená, nemajíd právních účinků, I kdyby tedy na sjezdili' Svazu nebo
i v představenstvlU bylo usneseno, že výpovědi budou míti jen formální

--
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povahu, ač se ani o (om žalobci důkaz
..
i,ntemich rozhodnutí dovozovati práv ktepOdanl, nen;ohl. by z t~chto
povědi, která vůbec nepři'Pou<tí od~b .ere. se nepodavajl z dane výřádně dané výpovědi
plně úČi~kyPp'
~y vyklad. Proto byly přiznány
'
ravnl ve smyslu § 30 zák Č 154/34
. .
Sb . z. a n. a zalobu bylo zamítnouti.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

D u vod y:
Ve sporu jde především o to zda b 10
•
orgánem a platně, že bude dán~ žalob~, ,~,sne~e?o opravněným k tomu
že na této výpovědi u,s'nesl,o se o'ne lC \!poved. Soud odvolací zjistil,
1. cervenc€ 1938 p' d t
, I
'
za ovallého Svazul ve
jíž se
st 'I 6
. : e s avenstvo
a také druhý tajemník l'1 jenž se ,'Iednán~ ~I, o t 'Ičlenu Predstavenstva '
zov' h t
., .
, I zucas 'ITl
Podle § II c) s
yc s anov byl til!jemník N také člonem 'd t .
.'
vaO výpověd' žalobci mohl se ~účastniti.
~r~.s avenstva a pokud šlo
ža~obce vychází v dovolání ze skutečnos{~d~:~1 I us~:sNení. Pok.ud tedy
při schUzi jen jako osoba sóukroma .' ,z .a!emnr.,,', byl znčastněn
so!>du. Stejně jest tomu, pokud žalob~eev:c::Z1 ze :opst:nl odvolacího
pavěd' byla jen formální, kd ž nao- ak od p ~je svuJ'pred~es, že výbyla míněna vážně a že byl~ odův~dněnavo,~a~1 .s~ud zj1s~ll, ze. výpověď
(§ 503 č 4 c ř s) Od I '
d
. u yvanrm členu od Jara 1938
: b'
....
va aCI sou se Sl'ce nezmínil o '
"d
'P lse ez data a o výtce žalobce že tent d' . 'b vypove ním do' d db'
, o OpiS ne yl ,pode'ps' "d ě
re se ou ne o jeho náměstkem a .ed'nat J
, , ' , ' . a,n ~a n
P
Leč dovolatel přeh!í.ží že jde o VýpoJ-d' I e, e~, .:npadne tajemnlkem.
stranný projev jedné' smluvní stran· \ s uze . nr- o p.oměru, t. j. jednodající způsobuje zakončení smluvního e dr~he, ktery.m, strana vypovízákonem určené. Rozhodu'ícím 'est ~ pomem po. l~u,te. smlouvou neb
tohoto projevu, bylo usneieno sLt~táar~rmusne~eIT1, j~:Z jest pOdkladem
sdělení výpovědi může se pak státi bud' ,oťg,anem zal.ovane,ho Svazu; ,
netvrdil, že byla ujednána písemn' f
us ne nebo plsemne. žalobce
stačilo proto pouhé sděleni ústni a ~ta~:n~at pro :oto sdělení. Bylo by ,
městkem předsedy a jedním člene " Omu I dop." podeNaný nánebyl označen jako jednatel.
m predstavenstva, , když tento člen

,schůzi,

zúč

čís.
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Zákon o soukromých zaměstnancích č 154/1934 Sb
Má-Ii zaměstnancuv služební po , ' ( t"
. z. a n.
nebude konečné rozhodnuto o
,~er r,~a 1 Jen tak dlouho, dokud
ce:ářského ú"ednika na něž b I necn~m a radném. obsazeni místa kanob iektivně časově ohraničen', y r;~pzsan. konkurs! l.de o služební poměr
jakmile se dostaví časová u~~I~st ~:,:r smlUVITI pstotou, že se skonči,
mžilě ze služeb zaměstnavatele vy'sto- I.Zt' se zamestnanec zavázal okaB"I
rl' b .
Upl I.
J - 1 S uze nt poměr sjednán na určiť ča
(§ 30
kona) a nepřichází-Ii pOdle přednesu stra: v uv
~ ah u Jmy
..' ?dst..l
uved.
zázpusob
zrušeni

kO

pracovního poměru, zejména předčasné propuštění zaměstnance z dů
ležitých důvodů (§ 34 uved. zákona), není odůvo-dněna výpověď zaměstnance podle § 1; odst. 1 a 2, lit. a) uved. zákona.
(Rozh. ze dne 24. listopadu 1939,. Rv I 1026/39.)

žalobkyně přednesla,

že byla přijata žalovanou stranou do účtárny
v Č. jako výpomocná kancelářská sila na dobu pře
chodnou za denní plat a denní výpověd' a do rozhodnutí o konečném
a řádném obsazení místa káncelářského úřednika vypsaného konkursem
ze dne .3. května 1938. Tvrdic, že nemohla býti proto žalovanou propuštěna výpověd'i ke dni 30. března 1939 podle § 31, odst. 1 a 2, lit. a)
zák. Č. 154/34 Sb. z. a n., ježto konkursní ohsazeni místa není dosud
s konečnou platnosti vyřízeno, domáhá se žalobkyně zjištění, že její
služebni poměr jako účeiní úřednice plynárensko-eIektrárenskéhO-VOdárenského podniku žalovaného města Č. až do doby konečného rozhodnutí o konečném a řádném obsazení místa kancelářského úředníka
vypsaného konkursem ze dne 3: května 1938 a to za plat rovnajíci se
měsíčnímu služnému 600 K a poté až do uplynuti řádné 6nedělní kvartální zákonné výpovědi, jest po právu a její výpověd' k 31. březnu 1939
jest neúčinnou. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c i s o u d

městských podniků

uznal podle žaloby.
.
N e j vy Š š í s o u cl> obnovil rozsudek prvého soudu co do žalohního
žádání, »a poté až do ,uplynutí řádné šestinedělní kvartální zákonné

výpovědi«, jinak dovoláni nevyhověl.
o

ů

vod y:

V souzené věci není pochybnosti o tom, že jde o určovaCÍ žalobu,
a nižši soudy tím, že ji řešily meritorně, uznaly mlčky jeji přípustnost
podle §228 c. ř. s. podle skutkového stavu měla sice žalobkyně možnost žaloby na plnění, ale to nevylučuje ve všech případech žalobu
určovací, jak bylo vyloženo v rozhodnuti Sb. n. s. Č. 10155, na které
se pro stmčnost odkazuje. Nedovolenou jest určovaCÍ žaloba, kde by
nesloužila potřebám prakHckého života, nýbrž by vedla ke zbytečnému
rozmnožování sporu. Kde však se jí zjednává pevný pTávní základ .pro
;právni vztahy stran a sleduje se jí samostatný rozumný účel, jest pří
pustná, nehledíc na to, zda lze žalovati í o plněni. To platí zejména v pří
padech, kde nároky, jež by snad mohly býti vymáhány žalobou o plněni,
není vyčerpán celý obsah a dosah sporného právniho poměru. V souzené věci jde žalobkyni o určení jejiho právního vztahu k žalované obcl,
jak se utvořil jejim okamžilým propuštěnim Ze slu,žby a z něhož by pro
žalohkyni mo'hly vyplynouti nároky rllzného druh'u, zejména i pro budoucnost, takže nelze žalobkyni upříti ,právní zájem, aby bylo'rozhod-
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nuro, zda výpověď daná jí ze služebního poměru jest po právu čili nic
(Sb. n. s. č. 11294). Neobstojí výtka dovolání, že odvolací soud nesprávným výkladem prohlášení žalobkyně ze dne 3. července 1938
obsahujícího podmfnky pracovního poměru stran a ohledně trvání
služby, vydaného v souhlase s usnesením správy městských podniku
Ze dne 28. června 1938, schváleným městskou radou, dospěl k záCVlTU
že v souzené věci byl praco\Cní poměr ujednán na určitý čas, j0nž tu jest
ohraničen definiticvním obsazením místa, a že tedy výpověď daná žalovanou stranou žalobkyni dne 31. března 1939 jest neúčinnou. Nejvyšší
soud již v rozhodnutí Sb. n. s. Č. 5406 doUčil, že služebními poměry na
u:čito~ dobH' uzavřenými n:olsou jenom ony, jichž konec již dopředu byl
presne určen podle kalendare na den a hodinu, nýbrž že jimi jsou také
ony, jkhž trvání jest ustanoveno s' objektivní určitelno,s!f a při nichž
sejde jeclil11ě na tom, aby vůle stran nedopouštěla ,poohybnosti, že takový
poměr služební nemá býti poměrem bez UlfčHého' trvání, nýbrž že má
trvati určitý, byť prozatím podle kaIendMe neobraničený čas, o jehož
skutečné déke obě strany proza-tím ~ni nemusí míti jistoty. Měl-li tedy
žalobkynin poměr služební trvati, jak bylo odvolacím soudem usouzeno,
jen tak dlouho, dokud nebude konečně rozhodnuto o konečném a řádném
obsazení mí,sta kancelářského úředníka, vypsaného konkursem ze dne
3. května 1938, šlo o služební poměr Ol:Jj~kUvně časově ohrwniličený,
provázený smluvní jistotou, že se skončí, jakmile se dostaví řečená událost časová, po níž se žalobkyně zavázala okamžitě ze služeb ,podniku
žalované ,stra.ny vystoUlpití. Poněvadž podIe výslovného ustanocv~ní § 30,
odst. I zak. c. 154/1'934 Sb. z. a n. pracovní poměr ujednaný na mčitý
čas,s.e skončí jeho uplynutím, jest spráwl:0m právní' z"'věr odvolacího
soudu, že není odůvodněna výpověď podle § 31, odst. 1 a 2, IH. a) zák
. Čí,s. 154/1934 Sb. z. a n., když jiný zpúsob zmšení a zejména před
ča'sné propuštění žalobkyně z dúležitých důcvod'Ů U'vedených v ~ 34 cit.
zák. nepřicházejí podle přednesu stran vůbec v úvahfll. Uvedenému
prá\'nímu názoru odvolacího soudu se však příčí rozsudkový výrok, že
by slUlžehní poměr žalobkyně mohl býti zfL\lšen teprve výpovědí šestiuedělní ke konel kalendářního čtvrtletí ode dne, kterého by bylo konečně rozhodmxto o konečném a řád'ném obsazení mí'sta kancelářského
úředníka, v~psaného konkursem ze dne 3. května 1938, neboť s.llUžební
p0t;I,ěr ujednaný na u'fčitý čas, se ,skončí jeho uplynutím, j<:>k bylo shora.
dolJčeno. Proto dovolací soud v tomto bodě vyhověl čá,steóně dovolání
žalované strany a obnovil v této části ža,lob'li zamítajíd rozsudek prvé
stolice.

účastník knihovního řízení nemuze se domáhati p.ořadem práva
změny pravoplatného rozhodnuti vydaného v knihovnlm řízen!, nepři
pouští-Ii to zvláštní právní předpis.

(Rozh. ze dne 24. listopadu, 1939, Rv I 1167/39.)
žalobou podle §§ 61, 62 1m. zák. domáhá se žalobkyně výmazu
vklaclu :práva zásta\"ního pro pohled{I',ekui f,rantiška B. na její nemovitosti 'podl1edlužního li,pisu ze dne 22. září 1937 váznoucího zejména
pJoto, že onen d1U1~nl Úipi~, na zá;kl~d~ ,?ěhož došlo, .~ vkl~du, záostavní~o
práva, jest již sám o sob,e nepl.~tnY',]ezto n~ob.sa~u]e pr~~n! ,du'vod zavazkll žaJ,obkyně a nema nálezlÍosÍI vkladm I1shny. N! z S! S o ll. d Y
u,znaly podle žaloby, přiklonivše se v podstatě k tomuto žalobnímu dů
vodu, že totiž ,0nel11 dhtlžn,í Úlpi,s nemá náležitosti vkktd'ní Hstiny, takže
nu'tn'~ proto i vklad zástavníiho práva opřený o tento clluž.oí úpis mMi
za neplatný.
Ne j v y Š š í s o u d uloúl prvému soudu nové jed:nání a wzhodnutí.
o ů vo d y:
Jde o žal-obu pocNe §§ 61 a 62 knih. zák. Takovou žalobou nelze
však uplatňovati, že sporný vkhtd neměl býti povolen z dl1vodu práva
formáLn,ího, předpokládajíc, že knihovní u'snesení" kterým byl vkl'ad povolen, nabylo formální .právní moci (rmh. č. 3728 a 8944 Sb. n. s.). '
Vždyť žal:obao \'ýmaz ne?] určena k tomu" alby ~e jí dohá~ělo to,.čeh~
se měl účastník domáhatt rekurs'em do usn.esem POVOIU]IC!ho kmhovm
zápis. To plyne také z ustanocvení § 33, odst. 2, úkon a ze dne 19.
čer\"na 1931, č. 100 Sb. z. a n. o zásaclnÍ'Ch ustanoveních řízení, nesporného. účastnik knihovního řízeni mu'sí ohsahu pmv.omocného rozhodnutí dbáti< a jemu se podrobiti; zásadně nemMe tedy ani pořadem práva
se domáhati změny rozhodnutí.. Mo'žno to jenom tam, 'kde by zvláštní
zákon to pfppouštěl. Ale již shora bylo dolíčeno, ž.e ustanocven~ §§. :>.1,
a 62 kn,lh. zák. to nepřipouští. Právem proto vyt:0ka do,volatel, ze mzs!
soudy se nezabýval,y o,tá7!kou, zd~ d~:čen~ knihov,n.í 1]s~~sení na'?y:? již
právní moci. Jde o. vadl> odvolaclho nzem, .kterou J.~ sy~eno :ake nze~l
před sou'dem prv'111 stolice (č. 2 § 503 c. r. s.). ZpsÍ1-h prvy soud, ze
knihovní' usnesení nwbylo již právní moci, bude na něm, aby se vypořáda]'s přípaclným]; hmotněpfácvnimi námi,tkami žalobkyní vznesenými,
proti< platno'sti Vlkl"du.
čis.
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žaloboo podle §§ 61, 62 knih. zák. nelze uplatň.ovati, že sP.orný
knih.ovn! vklad neměl býti P.ovolen z dŮV.odu práva f.ormálního, nabyl.o·li
usnesen!, kterým byl .onen vklad pov.olen, f.ormáln! právní m.oci.
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Jde o přlmou škodu, domáhá-li se poškozený náhrady škody, kter~
mu způsobil škůdce tím, že nakazil při.souloži j~ho mal!1Ž,;lku pohl~vm
chorobou a tato nákaza byla pak manzelkou prenesena 1 na poskozeného.
GiviJn( rozhodnuti XXI.
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K otázce Postačitelnosti důkazu o příčinné
.
ným jednáním škůdcovy'm a tvrzenou vkod
SOllvlslosti mezi závad_
s
ou.
.ov v
.
Pokud rozhodnutí o žalobním nároku '"
rozsudku trestního soudu jehož je třeba Z;:V~Sl ~, zjlstení ~S1lzujícího
trv~tného čínu, jest jím ci~ilní soud vázán tře ap I skutk~~e v ~odstaty
pruno poškozeného nýbrž jíné osoby ~ ~,?sb setatoto Zjlstenl netýká
e mz y OdSOuzeným škůd_
cem způsobena poŠkozenému škoda. '
Pokud je civilní soud vázán zjištěním tr tn'
č!n~é sOlIvislosti, jde-li o delikt ohrožovací (§s l~ho ~oUdU v. otázce při_.
tiraní pohl. nemOCí).
' o st. 1 zakona o po- -

(~ozh. ze dne 24. listopadu 1939, Rv I 1204/39.)
.v
Žalohce se domáhá n.thradly škod kteT _ _'
tím, že jeho'manželku při souloži n~ka,zíJ ~~::~~mu Z~IOV~?ý zP~sObiJ
byla pak přenesena i· na žalobce N í v v ,
ou,. ,terazto nakaza
Ne· _ v v, _
, z S I S o u d y zamltLy žalobu
..
hOc1nutl v y s S I S o u dl ul'ožil prvému soudu nové j ednámi a' rozDůvody:

Nejde o nepřimou škodu jak m ln v
.
O nepřimé škodě lze mluvirl ·en tehd e u's~zuJe ~ap,ade'llý rozsudek.
J
ld přímo poškozeného škoda ze šků!c: vze~lad-lt, t;etl osobě, rozdílné
osobě, jednáním přímo 'poškozené bezpr ?va, Je (nam, které jest proti
Sb. n. s.). V souCleném případě j~ však ~~nym, ~rov. rozh. č. 9674 aj.
lostí s tím, co se žalovanému klade
. rze~a skoda v přímé souvís_
ložství s manželkou žalobcovou ji z~1 vm~, ze totiž, dopustiv Se cizojednání žalovaného Je bezprávdé i ~~'ot~v:.n~ ~akazl!, při .čemž vytýkané
raz na to, že se podle žalobního tvrzen~ ::a o Cl. Klade~1t rozsudek dů
manželky, přehlíží, že s hlediska ~§ 1204zalob~~ nak~ZlI ,teprve od své
tom, zda jednání škůdcovo b 10 b~z ro;!v a ~asv;v.obc. zak. nesejde na
mezipříčiny odpovídá, kdo z~Sobi! Pže k redn'lr!~tnou škody. Za t. zv.
n. s.). Podle § 1296 obč zák bl'
. mmv os o. (rozh. Č, 11851 Sb.
náležitosti uplatňovaného· náro·kuYn~ naa~chl nda z~kIObcl, aby mimo ostatní
no U SOUVIS
.I
· závadným jednáni ' 'ra
'1> s ody dokázal t· v ".
ost mezI
vI
'
cz pnčtn_
Po~adují-Ii však nižší soudy po této ;~á~~~ov~~eho a tvrzenou škodou.
kolw 'Po,chybnost vyluiíující, neuvědomují si d~~z ~!opr?Ce~tní, jakounlm , ze ukolem dokazovam není a podle povah věc· a .
o Jl e ,e
absolutní ji~to!a (kterou lze ~íska;i j~~ nZeř~~~e) by tl, ~br byla zjednána
mv?h.' n~byh presvědčení o dokazované skut v ,nybrz Jen,. aby soudce
pnčlnne Souvislosti nutno dále
"·t· v ec~ostl. Pokud Jde o otázku
'h d'k
'
uvazl I ze pn nemož
r
ne,~ !' azu jde tu zpravidla jen o větši neb
v. ~os I zce:a přesnosl!, ze podle obecné zku,šenosti škod
o mensl mlru pravdepodob_
by nebyla nastala bez jednám.í ŠkŮdcov: ~a pra~~el'ného průběhu věcí
k § 1294 obč. záJk., IV. sv. str. 13 dAl Ssr?dv. ,ang,.Wolff, Komentář
,
,Cl e ml, Der pnma -:- facie Be-

-
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weis, insbesonderebei Schadenersatzanspriichen, str. 27-29 a str. 39),
Právem vytýká dovolání- myln.ost názoru'ni,žších soudů, že v s.ouz"né
věci nebyly podle § 268 c. ř. s, vázány .obsahem rozsudku krajskéhCi:
soudU' v L., jímž byl žalovaný pravoplatně odsowzenpro přestupek
podlé § 18 (1) záJkona ze dne ll. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.
o potírání pohlavní,ch nemocí, spáchaný právě též na manželce žalobcově. Je sice pravda, že se odsuzující nález trestní:ho soudu netýká nákazy žalobcovy. Než z toho plyne jen, že úkolem nižších soudů bylo
zjistiti, zda trestný čin žalovaného měl v záJpětí též onemocnění žalobcovo.' Ale nikterak nelze z oné skutečnosti dovoditi, že by trestní rozsudek neměl pro tuto rozepři, významu podle § 268 c. ř. s. ani polud,
pokud .odsuzující nález je vybudován na zjištění, že žalovaný v době,
kdy souložil s manželkou žalohcovou, byl sti-žen ,nakažlivou kapavkou
a že on to byl, který (kromě Rity M-ové) též Emmu. O··ovou nakaziL
Naopak jest přisv-ědčiti dovolateli, že .onen obsah trestního rozsudku
byl ve smyslu ustanovení § 268c.ř. s. závazný též pro nižši soudy,.
pokud na zjMtění tam ohsaženém závisí rozh.odnutí o žalobním nároku
.( srov. mzh. č. 6403, 9394 a 12234 Sb. -no s.). Na tom nk nemění; že
přestupek podle § 18 (1) zákona o potírání pohlavních nemod svou
po·dstatóUl je deliktem ohrožovacím, při němž se nutně mevyžaduje, abý
z jednání pachatelova skutečně vzešla pohlavní nákaza jiné osoby. Po,,:'
něvadž též u Emy O. byla zjištěna kapavka, bylo totiž k náplni skutkové podstaty onoho přestupku· (f. j. aby právem bylo lze říci, že žalov«ný svým jednáním uvedIO-ovou. v nebezpečí pohlavní nákazy)
nutn,o zjistiti, že O-ová před tím nebyla stižena kapavkou a že tedy
žalovaný nakazil, ji a nikoliv naopak, jak se žalovaný hájil v trestním
řÍlZ0r.i aj«k tvrdil i v tomto sporu. Tím spíše je s naznačeného hlediska
bez významu skutečnost zdůrazněná odvolacím soudem, že žalovaný
nebyl odsouzen pro vědomé nakažení manželky žalobcovy a Rity M-ové
(IHO přeči'n podle § 18, odst. 2, ziťkom o potírá,ní pohlavnkh nemoci),
nýbrž jen pro přestupek podle § 18 (1) téhož zákona, tedy pro jednání
z nedbalosti. To se týká jen swbjektivní skutkové podstaty trestného
činu, jímž byl žalovaný uznán vinným, nikoliv však otázky příčinné sou_o
vi·slo-sti, o niž tu jde. Měly tudíž ni·žší soudy v dotčeném směru jen ještě
zjistiti, zda se žalobce, jak tvrdí, nakazil při pohlavním styku s manželkou. Takov-é zjištění se dosud nestalo. Napadený rozsudek sin uvádí;
že prvý soud nevy,lovi! nikde pochybnosti o tom, že žalobce bylna-··
kažen odl své manželky, ale soud prvé stolíce ve svém rozsudku ponechal tuto otázkú výslovně otevřenou. Pokud jde o tvrzené uznání blobního nároku žalovaným, připojuje se napadený rozsudek k úsudku
prvého soudu, že by tu mohl.o jíti jen o novaci, která předpokládá jSOt1C~
nost závazku,jenž se uznáním jen přeměňuje, ale nevzniká, a že tudíž
dotčená prohlášení žalovaného nemají významu, když původní závazek
. nebyl prokázán. Avšak i nižší soudyvycllázejí z toho, že bylo alespoň
velmí pravděpodobné, že k nákaze dóšlo jednáním žalovaného. Jestliže
za tohoto stavu věd žalovaný uznal, že žalobci způsobil škodu, a llv·olil

_
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podařHo přesn~

důvod

~ozh. ~~ ;;6~b~0~~ S~rll
věc
.4?
blí~e neo!b~a,~y r~zhOdn~ÍI,
neučinitd~~~~

se ji nahraditi, byl tím vázán bez ohledu na to zda . ' I
.
dokázati
nároku (srov.
Sb. ,no s.). AnI' z tohoto hlediska není ovšem
zraV .'
.. '
ponevadž,.se jí,
soudy po této stránce
žal.?vaného, . že 000' prohlášeni
ohč. ~á'l!./z ze ' y o n'a nem vynuceno a že je proto <neplat<né (§ 869

~i'žší

~~;n,~ev~r~d:IY, n~m;Dku

čís.
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•

aktivně

Spoluvlastník jest
legitimov' k
.
.
kdo si osobuje služebnost ~dle!;~o:~~é. zkáPůrČí ~alobě
zlvanl spolecnému

pr~ti tomu,
majetku,

,

!3e~ s(}!1hlasu druhých spoluvlastníků nemůže s
části nemovitosti jemu patřící' znvCd't"
.,poluvlastník na
atdealnl
uživáni,
1 I pravo dozlvotnmo bydleni
v

sámS~(}IU~la~ík, j~muž nepřísluší s~ráva

celé nemovitosti nemůže se
proh ton,tu, pro něhož bez souhlasu druhých spoluvlastc
yo znzeno druhym spolnvlastníkem na Id '\ ' " ť
'
tomuto vlastníku patř/ci právo bydl n'
ži,;a
nt ca~ I n7movltostí
tosti pouze jemu.
. e I a u vanl, vydám cele nemoví-

níků bOTah~~1

(Rozh, ze dne 24, listopadu 1929, Rv I 435/39.)
talobci by! udělen Ulsnesenim 'v 'h O
ze
na ideelni polo'vid nemovit~~tie a t~~~dU k dn,e 5, řijna 1937
zemk~m 've vl. Č, 55 kat ú L . '
?m u se zahradoU' 'a, povanému Františku K. Vj,~st~:cidr~,~~ {;:' 1~~eďll1 ,'P~IOVI',:i nálležející žalobyla manželka Františka K <lJ zValo
,eAe nI polovl,ce t'echto nemovitosti
,
- ','
vana nna K která d t
.
I
vou ze dne 14. října 1937 ted 10 d . .
;~'.. . o s urpn~ smuuIdeelnl polovici domku a ~stab ~ h
~I}~ pnklepu, .odstoupIla svoji
Vlastě K. V te' to odstupnI. srn.lllIC
zmlnenych .nemovltoMí své dceři
ouvě vym·'·I·
.
pro sebe a svého manžela Františka K. I.m a sl,od!st~pl'tel!ka Anna K.
bydlení a užívání a to nerozdHn,e' .o.b: pravt~kdo,ZI',"oln:~o' a bezplatného
oh
. h o
erna a ze v pnpad"
t·· d
II . o z mc . zustane .právo do"
t'h
'
, . e umr I, Je - .
nezkrácené d'ruhému Ta'to v' ZI~O n~ 'Ů a bezplatneho užíváni celé a
ceny 6.000 K. Na základě t.t ym"'dnta ~Ia odečtena srážkou z odstupní
e o o s UpnI smlouvy bylo
'd I'
VlCI recené nemovÍ'Ío.sti vloženo I t ' ké
'.
' na I' ee nI poloa současně pro- žal-ovan'. ., v as :~IC ,pravo ve prospěch Vlasty K.
užívánÍ. Žalovaní v dom~~'ra;~ dOtv~~mho !' hez~l.atného bydlení a
ce].ou dobu užívají. Podle tvrze,~í ž'a ~, urtečne ,bydl; a nemovitosti, po
této služebnosti a J'eJ'ím vl-ožen"
d. lobce zas~h,jJo za10vaní ujeclnáním
'd I"
lm o pozemkove kmhy b ť . .
I .ee ,nI polovICÍ nemovHosti vložka č. 55 kat . ..', ' Y .. l Jen na
11Ickeho Jeho práva a pomšili J'e, neboť'p 'k znzell1
:. uze.nu,
L, do spoluvlasttet·oslužebnosti
, tak

přiklep

••

,

v

•
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17484 -

17484 -

629

i jeji v!.oženi ~? po~emkové k?ihy stalo,se obez jeho ,s?uhla.su. Výkon
sl'!lžebno stI dozwotmho bydlem nelze totIz vubecomezIÍI na IdeelnI polovici, neboť tuto možnost vyl'll'ču~e již sám pojem ideelního spoluvlastnictví. žal-o'vaní' užívali- také skutečn.ě nejen ideelní polovice, nýbrž celé
nemovitosti, a to bez svoleni a souhlasu žalující strany. Tento bezprávní
stav trvá již od doby, kdy se stal' žalobce vlastní·kem nemoviosti, totiž
od příki'epu dne 4. října 1937. Děje se tudí,ž uži",,,nj, celé nemovitosti
vložky Č. 55 v L žalovanými neoprávněné. Domáhá se proto žalobce
mimo jiné vý"oku, že vl'ožení práva ďo.ži.votního a bezplatného bydlení
ve prospěch manželů FranUška a Anny K. na ideelní' polovici nemovitosti domku Č. 55 ve vlložce č. 55 kat. území L. jest nepřJ.pustné a neplatné a, že jsou manželé František a Anna K. povinni svoliti . ~ výmazu
této služebnosti a domek Č. 55 vl. č. 55 kat. území L. se všemi hospodářskjmni bud.ovami vykHd.iti a vyklizené odevzdati žalobd, jakož i
zdržeti se pfoO přÍ'ště neorprávněn,ých z"sahů do jeho vlastnictví na druhé
icleelnú polovici vL č. 55 kat. úZ. L. bydlením a ll,žíváním celé nemovi'tosti. P r v Ý s o u d mnal podle žaloby. O d vol, a c í s o u d zamítl
žalobu.
N e j v y Š š i, s o u d obnovi,1 rozsudek 'prvéhO ,soudu, nevyhověv dovoMní 'je'n potud, pokud se žalobce dom"ha! odevzdání celé vyklizené
nemo'vitosti jen jemu.
D ů vod y:
Podle zjištěného stavu věci, VI'asta K-ová pievzala od své matky
Anny K-ové odstupuí' sml-ouvou ze dne 14. října 193-7 ideelnÍ polovici
nemovitosti zapsané ve vl. č. 55 pozemkové knih'y .pro kat. území L. a
při tom zřídU'a na této polovici právo do'žj,votního a bezplatného' bydlení a u~í,vání pro Franti,ška a Ann'u K-ovy, které bylo vloženo pod C
v uvedené vlo~ce, ŽaJovani František a Anna K-ovi na uvedené nemovitosti bydli a ji uží.vaji. Vlastníkem dmhé idieeInl polovice této nemovitosti, jest žal-obce, který uplatňuje neplatno,st a nepřípustnost vkladu
práva bydleni a domáhá se vY'klizení nemovHosti. Tvrdí, že zřízením a
výkonem tohoto .práva bez jeho souhlasu 'bylo zasaženo neoprávněně a
svémocně do jeho spoluvlastniokého oprávněni (§ 828 obč. zák.). Jde
zřejmě o zálPllrčí žalobu pudle § 523 obč, z., ke které jest oprávněn
každý spoluvlastník proti tomu, kdo si osobuje slu'žebnost k spol,ečnému
majetku, a nepotřebuje k tomu jeden spoluvlastník souhl1lJSU ostatních
spoluvlastníků, poněvadž by jinak mohli být) zbaven právní' ochrany
svého spoluvlastnického podílu. Jest ó"'le uvážiti, zdali žalo-vaní vkladem do.životního a bezplatného bydlení na uvedené nemovitosti zasáhli
neoprávněné do spoluvlastnického oprávnění žalobcova. podstata spolu"
vlastnkl'Ví spočívá v tom (§§ 828, 829, 833 obč. zák.), že jeden spoluvlastn,ík není oprávněn proti' vůli druhého ,společně v,ěci lysicky uživati
a druhého z uŽÍ'ván;, vylučovati" žádný spoluvlastník n.emá výhradního
práva ani k nejmenší' hmotné části společné věci a mMe podle Ii-bosti
i

_
-

Čís.

630

rl~s~mkv

jen svým ideelním pod']
~ez. přivolení ostatní'Ch ~:~á~~

naklá~ati,

82~ °tč..zák),

Jakmile spolu-

s:;:c~ ~;~,~,J(§§ f~~í8~~~I~;~as~~~i oP"l~n~~' ~~lat~~iWo~aČá~~h:f~~

n;uze. Zfl?ltl na svém ideelním', OdIiUi52~ obč. ~ák); Z toho plyne, že
9:ka'J~prav druhých SPolu,vlastnlků Tde,n ;ako~a prava, která se nedo~.n:aC1m, t. j. právu výkonů užitk~v' }es mo.zuc; na př. při právu po]IClch ,spoluvlastníku, jenž požívací y~h a v~pravmch opatření přísluše
dlen!, které podle svého pojmu ' ~ra~? ~n.dII, al,e není to možné u by"
Nent ;správný názor odvohc'h ~es uZlv~mm hmotné poclstaty obydI' '
o pravv? pOllvací
v'
o soudu~h zev v.,"80'
'
ani názor 1.žalovan'
u:,.enem
případu' jdel.
:' me?slm rozsahu než při požÍ;vfLní a\ ' ze jde pn bydlení o užívání
I na, IdeeJ,ním ,podílu sIP,oleč' n' v.
. e proto j'est možné takove' 'pr'
ob' I v
' ,e vecl' Zakoll'
'd'
' avo
s~
m s !Uzehnosti .n,:wtné u'žívání v(;'c',
'I' V § 478 obč. zák. J'ako
ve v §§ 504
. I
I, pOZ1'vanl a bydlen'
,
M ov,
.. a n:,s ., ,"lu:žebnost bytu pak
§§
I ,upraVUje první,
.uze p.ak bylt sluzehnost b tu' ráv '
v,
521 a 522 obč. zák
kOlno její z,asah-uje vždy
ubzlvdaclm nebo, poživacím,
lee
pocl'lI Jejl
. " a proto zřízeni
'
ovy
. . nt ,,'
'e",,u.
.. " neďa se o bmeziti na
vazilJn,? na·souhJ.as všech spolulvlas;nl~Jest pn ,spoluvI-a-stníctví budovy
v:'ast~lk se dotkl podílu drU!héh'O "
to~o Jest usuzovati, že spolubm, ze zřídil tře ti osohě na svém ~po ?~ astnlka. podJ.e § 828 obč. zák
souhla.sll onoho a
jeho
nemovitosti právo bydlení
oprávněn doma'h
toho J' est 'd'ruh'y spo I11kvlastnlk
.
.' ,a t'I se ),. na ,Nasledkem
o ' t' r
ove. není pl,atné, dáIe svolen, k . ne r~ I owbe uznání" že právo ta~~~~t~~tíd' ja~ už :prvý soud správ~~~~~~d~~~ ~ vykklí.zeníospolečné ne- .
~I omahat1 vydání' celé v klizené , ... , vs~ . nemuze se spolu~ ,
a prava spoleoné nemo'vitosti nJeží',' nemo~lt?S~I' Jemu, neboť držení
aI Č'
zalohce,pak
neprok'
vsem po(hlmkum
v
, a z aI 'b''a, anI. netvrd'l'
v . emu ,(§ 8330bč
' . Zit'k)
.
zedI
'
eřísltl'ší
s,práva
spoe ne veci. V tomto rozsahu není dovOI~'"
dll I o uvod!nené.

d
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~dY,

h~lot%e' cVa~smtl'

trpěl
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V.ypocer ,zamestnancových požitk°
,",
'
v § 3, odst. 1 zákoua čís. 89/1920 bU zapoclt:ttelnýchdo služného
Za služné podle tohoto ust
~ : z. a n, Je demonstrativní
J'ímž J'sn..
Jest pokládati celý
pracovní
n
. .v 'dusledku~"jeho
ves ere hmotné vy'h d
..
~C!. dostava
pracovní
'
v'O y, JIChž se zaměstčrnne souvislosti s existenci tohoto
ho pom:~u a které jsou v příodst. 1 uved. zákona jsou i dávk
po~eru. ~ozltkem ve smyslu§ 3
podléhajícího
dostává
osoo (zpropitné) a na něž smluv' J Imu pOjlstenl přímo od třetích
pracovní odměny.
nt s t rany braly zřetel při určeni výše
v,

v

výdělek

kon~ zaměstnání
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a~kove~1

zaměstn~cuov

p:~s~~re zam~~~a?ec

při vý~

Zaměstnavatel odpovídá za škod
kt·
,
přihlášce
k pensijnimlu pojiT ' ui:, era vzmkla zaměstnancí tún že
lo
měslnancova platu i ZProPitu~,e~!mlcl
~e, rsmluvenou
uvedeno v údajich o výši'zasoučást platu.

_
v

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1939, Rv I 2318/38.)

žalobce ,přednesl, že byl v hotelu patřícím od 25. ledna 1928 žalovanému Alfredu: S. a před tím veřejné obchodní společnosti W., jejímiž
veřejnými spol'ečníky byli oba žalo'vani Alfred S. a Richard W., zaměstnán 'nejprve jwko vrchní číšník a od listop1Ldu 1918 jako hotel'o'vý vrátný.
V tomto postaveni měl žalobce jednak celé zaopatření na stravě a ~propitné od
hotelu, které
12.000 K na penezloh
žalobce byl takto
od 25. ledna 1928 u
obspolečnosti" která ocl 18. února 1920 měla název »Gr",ndhotel
cho
dnižalobce
W.«.
býti
podle zákona z 5. února 1920
89 Sb.
z. a n. u Všeobecného pensijn.ího ústavu podle příjmů shora u,vedených
v XVI. třídě § 3 cit. z':'k., poněvaM jeho příjmy přesahovaly 9.000 K
a šlo os:mltrvené, pravidelně se oJl<l'kující požitky. Byl však svým zaměstnavtelem přihlášen k pensijnímu pojištění v době od 1. července
1920 do 31. prosince 1928 v třídě 1. a teprve od 1. ledna 1929 byl při
hlášen do nové třídy 5. podle ziukona z 21. únOl'a 1929 čís. 26 Sb.z. a n.
Po celou 1I1vedenou dobu nenastala žádná změna jeho služebních požitků. žalobci byla výměrem Úřado'vny A Všeobecného pensijniho ústavu
v Praze ze dne 5. ledna 1938 přiznána podle § 177 a) pensijníhO zákona (zákon ze dne 14. července 1931 Č, 125 Sb. z. a n.) polovina nepodoby ze záklaclu 162
a II
t. j. 82
pak ,před 1. lednem 1929 byl' žalobce naposledypojišlěn ve třídě 1. zákona, č. 89/19;20 Sb. z. a n,. bylo m" těchto 82 měs,í'ců započteno ve tf. ].
cit. zákona, poněvadž třída la se řídí, podle třídy, v jaké byl pojištěnec
naposledy poji'štěn před 1. lednem 1929. Podle zákona o pensijním pojištění stíhá ohlašovací povinnost k pensijnímu pojištění zaměstnavatele.
žalobce hyl zejmé'na v
od 1.
1920 do 31. prosince 1928
v nesprávné
a to ve
I. mÍ,sto' ve
XVI. Jeho starobní
dfj'chod je proto ní'žší, než jaký by byl, kdrby nebylo býv",l,o onoho nesprávného přihlášení" žalobce se narodH dne 23. října lSn a výměrem
{H'adovny »A« Všeobecného pensij'll,ího, ústavu ze dne 13. února 1937
mll byl vyměřen starobní důchod! počinajk dnem 1. ledna 1937, kdy mll
skuteoně také nárok 'na starobní důchod ,vzešel. Tento staJr,obní důchod
mu h)'l vyměřen částkou 491 K měsíčně, kdyby však býval správně při
hlášen, byl by býval
do
XVI. a byl by dostalstarob:ní
925 K, takže jest poškozen o částku: 434 K měsíčné, počínajic,clnem
1. ledna 1937, poněvadž pensijní úkon ,ukládal a ukládá posud ohla~
šovací povinnost, a to cO do vstupu d'o
zá!niku
a co do změn ve služebních požitdch zaměstnavateli, byli zaměstna
vatelé povinni podle pravdy'oz:námiti jeho požitky pensijnímu 1Ístavu.
Nesprávné údaje v tom smél'U ",činěné jsOW trestním činem, stíhaným
politickými
Podle ustanoveni
112. obchodního zákona
obchodní
za všecky závazky
a celým ,svým
Provozování hotelového podniku jest
obchodem a proto i za
škody, vzniklé
osobami,
tyto podle obchodniho zákona mkou
a nerozdílnou, Žalobce
proto navrhli, aby bylo uznáno právem, že se
že fi'fma »Grand

ročně.

návštěvníků
měl

jištěné

poji,štěn

činilo nejméně
zaměstnán
pojištěn

měsí'ce

době
tříd,ě

zařazen

veřejné
Č.

dnů,

července
tř.

měsíců. Poněvadž

tř.

tř.

důchod

zaměstnání,

úřady.
společníci veřejné
soiidMně

zaměst-n"ní

článku
ručí
společnosti
společnosti
jměním.
případné
několika
mčí
společnou
zjišťuje,

-
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Hotel W.« v P. a Grand Hotel S , "t
žalobce v době od 1. července 92'0. ~aJI el ..A!frecl S: Hm, že p'řihMsiH
~aměstnancu ve vyšších s.llU:žbách' ve p~n,s?n~~~ POjiště,ní soV!kromÝOh
c .. 89/1920 Sb. z. a n. zpusoMi žalobci,:
, to ~e ,tr:. ~VI. zákona
davky podle zákona o pensiiním o·'št'.
skodl!. zalezeJlcl v tom, že
ža,lobd vyměřeny nižším oť
P I' cnl Sourkromých zaměstnancú byly
dl'
' nosem než kClyby hyl by' I ....
o,' . cerVE'nce 1920 do 31. pmsf~c 19?8
'"' va pOjlsten v době
1920 Sb. z. a n. a JSOl! proto jednak ~ako ~et: tnde XYI: .zákona' Č. 89/
!;fotel W.« v P. a spollU'žalovan' AI,lred'
.el,m spole:~;~I.flr?JY »Orand
flfmy »O.rand Hotel S.«, majite?Aifred S S~ Jako po.zdeJsl ledl'llý majitel
a nemzdll,nou, nahraditi z'al'o'bc'I S'kodu ÍIlm
: mu
P., r ovmn
společnou
ok", I rukou
,
Vln.nIi za:platiti mu za měsíce lede
"
bY I VZml ajlCl a, že jsou po1937 přÍoslu'šné čáostky' vs'e
'k n, unor, ,rezen, duben a květen roku
,
TU- ou spolecnoU' a
dl'
s o u d y zamj,(ly žalobu.
."
neroz i noU'. Niž š í
Neiv '"
h'O d'Hll tl.' 'y s S I S o u' d uložil odvolacímu soud'''ll nové jednání a roz-

i

' .

-

,

I

I

tohoto výkladu nasvědčuje i to, že cHovaný zákon užH v § 3 (1) výrazu
roční poútky, ni'koliv výrazu služné a že zákon č. 26/29 Sb, Z. a O.
v § 4, který jedná u třídách služného v odstavci dmhém, již výslovně
uvádí, že do služebnkh požitku (nikoliv do slu~ného, jak stanov; odst. 2
§ 3 zak. Č. 89/l92() Sb. z, an.) jest zahrnouti také ... dávky jiných
osob, pokud obvyklé jich poskytování má vliv na výmčru služebních
požitků. Výklad tento odpovidá též smyslu zákona" zabezpečiti pojištěn";
v případě pojistného připadu dávky stanovené v poměrné výši k jeho
celým služebním požitkům, jak tomu je i při pojištění sociálním a úrazovém. Zpropitné žalobcovo bylo by tedy započHati do s:lužného ve
smyslu § 3 zák. č. 89,/20 Sb. z, a n .• kdyby pravdě odpovídalo, že podle
smlouvy záležely jeho požitky v zaopati-eni na stravě a ~propitnémod
návštěvn,íků hotelu. Kdyby z,propitné činilo sHlluvenou sou:čás! služného
žalobco.va ,padle § 3 zák Č. 89120 Sb, z. a n., bylo na žalované straně
j.a:ko

zanlěstnav3teli,

D u v o c} y:

S hled'iska právuiho jest pr, ,~'

,

,

'

s.luzebnfch poživku žalobcovy,rh p 'I b ~vt.rzenl :aloby smluvenou částí
I
'h
' me 10 'Y}I zaipoc+eno př'
n ,s mne o podIe § 3 zák. ·č. 89/192.0 Sb
' ,
'1 zarazoviní' dlo
dalsl otázka, zda žalovaná strana, 'kd : . z...a ~'! a ~,lkladném případě
Cll. zákona ulo'žené zp'r,o'pl'tne' J' k'Yz ~ ynhl, asce JI' podle § 73 (3,)
I'
, , ' a o souc",st po'itko. I
'
~ved a, Jest, podle blavy třici~é oh zák ob'" ,z u .za ohcovych nec
skodu, která mu z toho vzešla Z 'k' ',' 89 c. zalob,CI lOclpovédna za
v § 3 (1) ,
'
. a on c.
/1920 Sb
, ze osoby pojištěním ovinné'so
.. : z. a n. stanov,
, . '
odlst J. U(2)roztnden~ podIe svých
;ocnlc.h požitkú do šestná!Cti tříd.
, razovaní do tříd služného 'est .a'
aV~1
~P~k uvadl, že přI zapříbytečné, aktivní funkční ~ jak~k~T. s.?t1IČ~st ,sll1'z,neho započitati také
dmhotní, vybavov;ci n'áku'plní) dál l'V' Fina "~azvané přídavky (válečné,
tiem,y, p<ovi'se a J'i'nf požitk)"
: IS~l' u<vene proměnHvé 1P0'ži,tky (tan"
, Id',
Y zaVl'S e ,na obchodní
b
Vy' ,e INU, pak smlu'vené nebo pra .d l '
' >ll ne ,o' pr",co'vlOím
nerace, novoročné) jakož i'" h Vl e ne 'se olpakUljící odměny (remu"
sloV'uod'st. (2) J'm~nov't' vsec,:ny dfl1'~y naturá,lnkh požitků. Z d1o'h
, , 1 e z pouzlteho V'yrazu . t· k
neo za!počítati taJké
«pl}'n ' t '
,»Jes Jao SOUlčistsl'Už~
ného započitatelnýeh Je de~~,::t u/V~de~t ~ýpočet požitku do služslužné podle citovaného, zákonné~,~ l~~ ',:011 o'h~ ~axalt'V'ní, že tedy za
pracovní výdělek zaméstnan,ce to ,~sta~,~ve'~l Jest ?ovažovati cel'ý
s~ zaměstnanci dostává v důsl~dkuJ~sh ves ere ~motne výhody, jich>'
delek, jenž jest v příčinné souvislosJt~ ~ rpra~ovn~ho ,poměru, tedy výK těmto majetkovým vy'bodám p t'l . ~xvs en~,~ pracovního poměru.
ne . t"
..
' a r zeJmena 1 aavky kt·
,
~ ao's ava ,pn výkonu pensiiním
'''r''
.:, , ere zamestna_
ptUDO od třetích osob (zpropitne')U pOJls,?n~ PkodlehaJ1Clho zaměstnání
m'es tnanec 'b
·
':
, na
nez, 1"' zaměstna·
rah· z.retel
při .u,rc' o '
"
•
va t e,I tak za,
c:;nl vvse
jP,] acov'n'
.
' . odme'n
' 'y. S,',
pravnosh.
v

v

\r

ď

',o

menuU její výhradné zavinění. a byla by žalobci zodopo'vědna podle
O. zák. obě. za škodu mu vzešlou (srov. Sb. n. S. č. 5804, 6711,
9880, 15287 a j.). Na tom neměni nic ani žalovanou namí,taná okolnost,
že přihlášku neučinila ona, nýbrž dozorčí orgán Všeohecného pensi,j'fi,ího
ústavu, poněvadž Um, že byla přihláška učiněna z úřadu, nebyla žalovaná zproštěna povinnosti jí v § 73, odst 1 a 3 citovaného zákona ulo-·
žené. Od'Volací soud, vycházeje z právního názom, že žalovaným nelze
přf.Čísti k vine, že nepřihlásili zpropitné do požitků žalohcových, Jak
bylo jejich povinností, nezabýval se aui; žalobcem tvnenou a pro řešení
sporu rozhodnou okolností, že zpropitné mělo, býti podle služební
smlouvy součásti služebních požitků žalobcových, ani otázkou, kolík
činila pruměrná výše wčního zpmpitného, ani dalšími námi,tkami žaIo,
vaných a skutkový stav nezjistil. Řízení zůstalo kusým.

§ 1295

otá~ka, zda ~pro,pi,tn,é, jež b 10 ,o o,JI~senl sp?r~ rozhodnou především

f'''ct

přihlášce jí ul'O'žené ustnuovenfm
T\Jcu·činila,j:f, tak, tkví v tomto 01'0-

aby zpropHné v

§ 73, odst. 1 a 3 dl. zákona uvedla.

čís.

17486.

OdvratitelnO'sti podle § 2 staréhO' automobilového zák. rOzltftlí se
odvratitelnost subjektivní. Ani na řidiči auta nelze požadovati více než
co přesahuje duševní schO'pnosti průměrně odborně vyškoleného řidiée.
Pokud nelze řidiči auta přičítati za nepozornost, že nepředvídal, že
auto následkem sklonu jízdní dráhy může zachytiti sluneční plachtu rozprostřenou na chodníku před obchO'dem.
(Rozh. ze dne 28. Ustopadu, 1939, Rv I 468/39.)
Dle tvrzení žalujíci pojišťovny jel žalovaný Ludvík R. nákladním
autem tak neopatrně, ž,e naraúl' do výkladní skřině ly Otto P., při čemž
rozbí,1 u ní, sklo.Prvžalovaoný Bohumil H. m6 jako majitel auta za zp'ů'
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sObe~oll šk.odu, rukou společnou, a nedUn

?r

" ,
v~ vykladnt skříni utrpěla fi,ma OttO P
,Rozhlhm zrcadlového skla
IUlící přímo firmě F, ktera' o"rov"edI
,s- oem 800 K, jež zaJplatiJa ža'" ,
'P'
a zasklenI P d l '
'
POJI~lovací,smlouvy "zni'kl žallljíd nárok oll ' . ,o e ~ 62 pot zák. a
vanym, JeJlz zapla'cení se dOmáhá n ' I
a ,nahradu skody vu-či žalo_
s o Ul d zamítl žalobu, O d v I
~ za Ovanych t·outo ža.lobou, P r v Ý
Ne' v __ ,
o a c I s o II d uz-nal podle žalob
, ] y s S I S o u, d obnovil rozsudek .pr\"e'h.Q
y,
snudll,
Důvody:

Zjištěno je prvním soudem ž

.

t'

,

(ob-mČí)., na němž byla přilp.e':n' e au o za}O'vaneh.o H,. zachytilo ráfem

" ena vozova placht t č
"
I O
a, y, na které byla
Z:J."stem )převzal, třebaže uvedl'
. dl em. tto p, Odvolací soud- toto
n<lkl~dni a-utomobilonu plachh, z:e'6~ť : ~ena~adeného zjiště,ní zachytil
»podle nenapadeného zjištění-</ 'e zře' : Ia.,stmch slov odvolacího soudu
S?udu nechtěl nic měniti a také ~e )~e, ze na onom zjištěni prvního
sllmce, se neda'lo přímo zji,stiti n ~::'~,l1I, J~k vysoko byl ráfod povrchu
nf:h zjištěnýoh skutečností k'
~\~o~/ d,oSipěly jen závěrem z jivysl 2 m 16 cm od powchu< r
y e I ~, ~e I a! aut,a mllsil býtio ve
K tomu závěru dospěly nižší s ~,ce, ď~chytll~h tyc sluneční plach'ty
Sl'UJlleční plaohta byla za'Věše_p~w~~ z :'.~sledl1jlcích zjiště,ný-ch okolností;'
nepřečníva!a chodník, naopak ChOd:~S!
~nod po"rchuchodníku:
auto nevYJel-ona chodník n'b'
] . prec1l1'val 05 cm; nákladní
vzdálenosti 9 cm počitan'ých ,~r:tlOhkbovaoJa, se vecHe chodníkU' ve
odvolací soud výslovně u,v"dl tak~
arosene aJu. (a, 'k 'ohodníku j'ak
' " t" ze. pf! .
neklenu'te'
' , b'Y nebyl mohl
'
ra'f n",'kl a dm'h o- auta zachytití
,
" SI'I. mCI
než rál a-uta, Z toho, usu'ZUj'I' nY,"c" slllnedcm plachty, byť tato byla níž
, b" •
.
ZSI sou y že'
kl
'
zpuso ll, ze auta nach-ýlivší se t' . ,,'
jen son povrchuuJice
zachytiti ráfem tyč sluneční Pla~~; sme; em ke slu-neoní pla'chtě mohla
"~!a býti od spodní části kol pačí/- a ze, aby se tak stalo, musil rál
'lyse auta 1.98 m plUls 18 cm
,aje a~, 2 m 16 cm vysoko (zjištěná
b~dky, rovná se 216 cm), Z tě::t, nm~~1 ,př,ečllÍvaf rál výšku řidičské
nyeh skutkových závěrtl 'e v ch' ~ z}1St"ny~h okolností a nenapadepovědn-osti (padle § 2 z~ko,ta ~zelt61.2/za],0,va~1 namítali k zproštění od- '
Otto P ,
c,
1908 r z) , 'k d
,._ _" . sam, poněvadž D.rý shme ", '. ,'.'
! ze s O' ll' si zavinil
do jlzdní dráhy, To ovš~nl Zj'I's'te,.Cnl P1b"C1htJ prec1l1vala proti před-pisům
.
'''t''
.
no ne y o nao k ""
ZJIS eno na zákl'adě potvrzení měst k 'h ,,' d pa mzsl soudy mají za
byla umístěna podle před isů .Ol~ ~ ~ ur~, u v C~" že sluneční plachta
nap~dli s,ke davolatelé, a~šak ~et~~6m~0 md", m~sta Ch, Toto zií,štění
V8!dz I ph tomto zjištění je dosěti < a
to~to ,vytkou zabývati, po",ě
o zprošťující okolnosti uvede-n~ v : ~aver;l, ,z~ zalo~aní prOvedli dllkaz
vall1 poukazovali na jin' z' roHu:"
,zml,neneh,o z"ko~,a, Neboť žalos~~d poznamenal, že k~eh~dě dJ~~' cIt!vocI. kdyz, ll'vedll, jak i odvolací
Jejlho zaplnění protijedoucím auten o ,~a'~Ieldkem, sltu:"cečt. j, ú7!ké ulice.,
I, z_ za ovanemu ndleJI neb I
'
.
Y ,o mo-zno
--

z~~e~e~a sluneční pbchta nad obohod-

{auru,

/,O!

nt

r

,:

, ..:

,s:;

<

věnovati pozornost zavěšené plachtě, nýbrž bylo jeho povinností pozor,ovati jízdní dráhu a nebylo mu v daném akamžiku možno postřehnouti,
že by byla jeho jízdou zavěšená plachtla ohrožena, Nel'ze seznat:, jaké
jiné skutečnosti měli ještě žalovaní U'vésti, když veškeré rozhodné skutečnosti byly tak dopodrobna předneseny a probrány a žalovaní z nich
jen vyvodí-Ii,' že hledk k těmto skutečnostem nebylo řidičí možno postřehnouti, že by byla jeho jízdau zavěšená p,]achta ohrožena, Tím piece
tvrdili, že za těchto skutečno'stí nemohl řídi,č škodnou událost odvrátiti
i pří řádných a věcných opatrnostech v řizení jizdního silostoroje a za,
cházení s ním, Byla-li škodná událost odvratitelná čili- nic, jest otázkou
právní. Ustanovení § 2 zákona Č, 162/1908 ř, z, ,wádi dva případy, kdy
osobu odpavědnou za škodu ke zprostiti tohato záv'az'lm, A to první,
případ, když škadnou událost způsobí zaviněním buď třetí- osoba nebo
poškozený, druhý pak když škodná událost nemohla by ti odvrácena
i při řádných a věcných opatmostech v ří-zení jízdního silostroje a za,
cházení S' ním, O prvém případě liZe p'ředpokládati', že tu nejde, Avšak
jde o druhý případ, který ovšem nepředpokládá, že škoda ml1'sUa býti
způsobena třetí osobu, nýbrž istačí, ku zproštění odpovědných osob, že
škodná událost, i kterou nezavinila třetí osoba, nemohla při záJko·nem
předepsané opatmlOsti býti odvrácená, Jde tu tedy jen o vyldad od-vratitelnosti nezaviněné škadné udál-osti. Odvratitelností se n<erommí odvratitelno'S! objekti'\Oní, to j-est zdali řidič mohl při pau·žití nejen prů
měrné (§ 1297 obč, zák.), nýbrž i odborné (§ 1299 obč, zák,) opatrnosti
postřeh-nouti překážku, která se mu naskytla v jílzdní dráze a jí- .čeliti:
neboť ani na řidiči nelze požadovati vice, než ·00 přesahuje duševní
schopnosti průměrně a db orně vyškoleného řidiče anebo dokonce lidské
síly, Zbývá tudiž jen rozřešení otázky, zdali žalovaný řidič mohl, dbaje
průměrné a odborné apatrnosti, postřehnouti., že svou jízdou, ohrožuj e
zavěšenou sluneční plachtu, A to nemohl. Nebať jel přípustnou mírnou
rychlostí, nevjel na chodník, nýbrž jel podél chadníku ve vzdálenosti
9 cm a od tyče sluneční, plachty ve vzdálenosti 14 cm, to jest 9 cm od
kraje chodníkl1 plus 5 cm, oč chod.t1'ík přečnival plachtu, tedy v takové
vzdálenosti, že mohl by ti přesvMčen, že tyč pl<achty nezachytne, i když
byl ráf auta vyšši než tyč sluneční plach·ty, Nelze mu přičítati- za nepozom-o,st, že nepředVídal, že auto se nakloní až k tyči plachty, kdyžtě
sklon jízdní dráhy (4,5%) byl jen nepatrný a když nebylo zjištěno,
že ro'změry auta se příčily předplsúm, I když jistě mohl postřell110uti
nad chodníkem vyvěšenou sluneční plachtu, nemohl .při tak nepatrných
odchylkách od normálního postavení auta na rovné silnici postřehnauti,
že plachta tvoří právě jen pro sklon jízdní dráhy, poměrné zcela nepatrný a nikoli nebezpečný, překážku vi'Sící mimo jízdní dráhu v jeho
jinak zcela pra'videln-é jízdě v jí'zelní dráze, Nemohl-Ii to j",ko překážku
postřehnouti přes to, že jeclnal s průměrnau, 8! odbornauopatrností,
nemohl ani škodnou událost odvrátiti a jest proto oba žalova'né zprosti-ti
závazku k náhradě škody,

-
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čís. 17487.

, ťodnikatel kluziště přejímá tretím
' . '"
.'
mk!lm smluvní závazek POSkyt~oJt' .. vst~P~:ho VUCI platícím návštěv_
lem a odpovídá i za zavinění sv' ,~ JIm pnl~Z1tos! k bezpečnému brus~
§ 1313 a) obč. zák.
ye pomocnych stl návštěvníkům pOdlť
, Po~ud pOdnikatel kluziště od ovídá'
,
ntku padem, jehož příčinou byl Psp' atn' zataSkoldu, klera vznikla návštěv_
y s vedu.

(Rozh.

2e

dne 28. lístopadu 1939, Rv II 340/39.)

Sporem domá,há ,Se žalobkyně náhrad '
1. ledna 1938 pi\dem na kluzi,šti kde .
skody, kterou wtrpěla dne
Provozovatelem klulÍ'š!ě b"l' '
vJe ~ bruslemI do rýhy v ledu
brusHla několik hodin N' !': ,za ovany a zalobkyně tehdy na kluZI·.t:
.
IZSI soudy
'tl'
Sl
s o u d z těchto d' ů vod Ů· Od.. I '
zamJ' . y zalobu, o d vol a C í
stal s
·t
VQ acl' 'Soud má zato "
•
e ,?es astnou náhodou .a že za
,,"
~e .uraz zalohkyně
povednym. Bruslení jest SlpO' t " !,:nt? nemuze bytr mkd'O činěn zodzavi'nén!.' I
, pn
nemz dochází k urazu
'-' I. -b ez cm.ho
"
,e d
na' "
pnrozenémr kl
'''ť . "
bruslařů, twk i pohybem vody, S ~~JS I pr~sk~ '~ormáj,ně, jak pod tíhou
muS! ~a'zdy bruslař počHati. PraskhnamJ ledu nestává se kluziště'
brusliti na ledě, který zůstal' -l::kf· ne~po~reblt<:lným, nebot' jest možno
ta. kovým mí'stům vyhy'batI' KdP , t dlTI ~sletren, pnpad.,ně mUlsí se hms'lar'
. b
. ,
yz e y za ovany'
t hl' ,
am ne' yl, na ni, upozome'n ne ' , '
,
o r -lne v ledu nevěde'l
, d'
"
ofl! pOvmen zalobk
.
,
neva z neporušil něJ'aky' smluvn"
' yUI nahraditi škodu pov led
"
. , ,I za-vazek nebo před' V·
'
'.>
u zejmena, když kluziště bylo. ok ' I " . ,pI'S., z'Clyť trhlin,a
tezko ZjIstItelná a když na ní u ebr,
o ,s~ehovYm popraškem jest
nemohl by tuto sn<ld an;, při kont Yl - z~ ova'ny od bruslařů upozo~něn
ho na t
..
. , ' roe ZJ'st,tI když ž' d"
'
•
. o .neupozornil ani toto mu
hl"
'.
a' !TIy Z navšlěv,níkI'
zalobkyně hrusl,Ha n~' ledě cel' d n~ '<lSII. Nelze také přehlédnouti ž~
bývala na ledě hned odpoled~eo J~,oh~dne, takže, kdyby prasklina by'ia
pr~skll'TIy na přirozeném kluzišti, no~ ~In,ebo ,musI-J,a Jl zjistiti. Jsou-Ii
zpusohem měl žalovaný .se ví.ce st rmt nIm Zjevem, nelze hCi, ja:kým
na trh hnu: v ledě nebyl ni'k'
, ara! o bezpečnost hr-Ulslídch když
. ym upoz'Ornen -WTIl On ",ni' h
' '
1a O p ,
,n .' roto vytka od'vol:a'teI6na ' '1
.,'"
Je 'O zamestnanec
uratr bud' osohné nebo za . o ':t,ze za ovany mel Jwko podnikatel do"t'
P UlZ!- I osoby
za 'n"
.kl
. 'd'
'J'Z PI,ne' zod-povída'
a'by
,. , Ul 'nem'odů
"
b 'UIZl'S'e bylo stále' v por'a'dk
y úrazu žalobkyně zabránělTI~ Ú - ,vo' lTIen~,. neboť wni tim ne;bylo
šťas.tné náhodě, že táž vjela ď ' :ra\~alohkyne Jest spí,še přičítati ne,ruku, Sama neuvádí J'aky'm zp~prbas. Jny, up~d.la a .při tOm si zlomila
'
uso em
,od Vra-'t't'
J' 1, .kdiyž na lrhHnu
v Id'
b. mohl. zalov
. ' any' o'd. ní nebezpečí
I b~usIIMský, třebas by se jede ~, ne yl UIP?'Z~rnen, Ka'ždý sport, tedy
SpOjen s l1róiým risikem a s nUaTč~t? normba,lnJ ,~portovní výkon J'est
se pne
"h'aZ1:
'k urazu
'
, d''Z pn
,! něm
i hez cizí-ho I ym. ne ezpeClm p nneva
brusl ars
• 'k'a nezpusobi-Iost
o
.
•
zaVIneu!.
Je
pra'vda'
,
nebyla ....
t,.
"
, , ze lli zalobkyně
21 1S e-na, avsa-k z úrazu není vyloučen

r

i. '

J

ani dovedný bruslař neb sportovec, Nelze tedy vytýkati ž<llovanému,
že by neby:! led udržoval v užívatelném sta'Vu a že by byl užíval zří,
zen-ce Jana O, jako osoby neschopné k opatř<ln.j svých záležitosti, zejména když bylo zjištěno, že týž i během dne někoUkráte led kon!f.Oloval; také pří místním ohledání, nebyl zjilŠtěn :povrch kluziště rozbrá'zděný otevřenými prasklinami, nýbrž povrch ledu: hyl úplně hladký, takže
z toho plyne, že zřízenec žalovaného byl o-sobou zdatnou,
Ne j v y Š š ís o u d uznal podle žaJ.ohy do výše zjištěné škody,
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Diivod:y:
Niž š í s o u di y správně rozpowaly, že při právním posomen, zažalovaného nároku jde o mčení ze smlouvy, žalo'Vwný jwko podnilkatel
kluziště přijetím vstupného převzal zajisté vůči platícím návště\CnÍlkům
smlu,vní závwzek poskytnou"i jim příležitost .,Je bezpečnému bruslenÍ. Je
tedy povinen dbáti toho, aby návštěvníkům odevzdal kluúště v náležitém stavu, aby totiž bylo provozu scho-pné a nezávadné také s hlediska
tělesné bezpečnosti bruslařů, a aby je v takovém stavu po- celou dohu
oru'slení udržovaJ.. V této spoji,tosti- nutno ihned uvésti-, že žalo'vaný ručÍ
za případné zaviněníl s-vých pomocných sil Jana a Klementiny O, jako
za zavi,nění vl,astni, neboť jde z,řejmě o osoby, kterých ,používal ke
splnění své smlu:vní povinnosti vůči návště\Cníkiim kluziště (§ 1313
lit. a) obč. záJk.) a nepřiohází zatím v úvahu § 1315 obč, zák. V Dtázce
viny na úrwzu žalobkyně nelze souhla-siti s názorem odvolacího soudu,
že úraz stal senešbstlnou náhodou a že za tuto nemůže nikdo býti
činěn odiPovědným. Je 'Ovšem v povaze věci, že ručení podnikatele kluziště nelze rozšiřovati i na tako'vé pomchy, které se mohou vyskytnoUlti
také při náležité jeho pozornosti, nebo které se ani při twkové pozornosti nedaJ' včas zpozorovati, neb zneškodniti. Podnikatel kluziště -neroučH by za- úraz, k němuž by snad došlo pro drobné poruchy ledu,
s nimiž musí podle poměrů určitého případu bmsl"ř počítati, jímž nelze
dosti dobře zabrániti a jež také obyčejně nemívají váŽených násled'ků,
k jakým hy mohlo i vtaI<ových případech dojíti shodou nešťastných
okolností. V souzeném př-ípwdě podle závazných zji'štění 'zajela žalobkyně bmsli, do trhliny ledu až 1 cm široké, vzdálené asi 4 m od břehu,
Takovou trhlinu dluž-no však zvl-ášt,č za dalškh zjištěných okolností kluzi-šlě bylo pokryto sněhovým popraškem a bruslilo se za umělého
osvětlení uznati za nebezpečnou pro bruslící, protože i zdatný bruslař
může pro ni přijíti k úrazu, Neví-li bruslící 00 trhlině a n,emůže-li se jí
již s úspěchem vyhnouti neb vhodným směrem přejeti, jest nebezpečí,
že brus,]e zajede do takové rýhy, že dojde k náhlému zastavení bmsl.aře
a tím i pravidelně .k více méně nebezpečnému pádu, Nebezpečí úrazu
zvýšeno jest ovšem u bruslaře méně dovedného, kterého nelze však jen
proto vylučovati z ochrany zákc}TIa, když kluziště je přístupné bmslařům
všech stupňÍI výkon.nosti. Byl-o příkazem obecné opatrnosti, aby osoby,
pověřené dozorem na kluzi,šti, takovým nebezpečným překážkám věno-

638

-

Čís.

17488 _

Čís.

-

17488 639

vaiy pozornost, aby je bud' napravil
I
. ..
.
nebe2Jpečné místo něJ'aky'ITI vhod'n'
y, ne.,o bnenl-II to I'hned mM'no, <l'by
- .. ym zpuso em o
V.I
..
b ezpečnou část kluziště z provozu
• d'l
b
znacIJ' ,pnpadně nepoznal. Rýhu v kluzišti J'ak zJ'I's'te'n vYbral I y, a 'Y bruslar nebezpečí včas
"
"
a ya v S'Ouzeném .. d'
vaZOV<l'tl
na upravovaném kl,uzI's'll'
. ' pnpa
,
. 'z a norma' InI' .av
pnro
, .e, nelze porym by návštěvníci' pmvidelně musili poč't f Sk" ~eny zJ':v, se kteosoby na kluzišti o rýze v ledu nevěděl- I ~ 1.. ..ullecnost, ze d'Ozorčí
, níků rýha nebyla hlášena nemůže • '1. Y'~he ze J!~ .111'kým z návštěv_
•
t'I Jeo
. h I!dí
'
' klu " t
za· ·
ovane I'o vyvlmtIVmnos
aby stavu'
. , 'ne'b o'II' b
yol
po-'
•
'
' I ZIS e venova II nále""!
noM, ph kt'erě by se byli o r'
'. r d ' " ZlOU. a st" 'Ou pozoipodle zj~šlění někteří návštěv~í~~.~~~~~ěd~~.~1etJ }a;k, Jako věděli 0. ní •
O., klerym kluziště bylo svěřeno že t hr e I ~ Je~te Jan a Klementma
,p~o~o~m ~ll1iZištč, nebyly ihned o 'r<lvov~n~ny,. !:re :e objevily v době
navst'eV1mků a že návštěvníci kl! "c b (.' .nybrz a~ ~ečer po odchodu
zorňo'váni, J'e patrno z'e p'om ~I~ e. lY I Jen na V1ebsí praskliny U'OO,
,
"iOOm,Cl' za ovaného
kl ' 'V •
• I
talkovou péči, jakou od podnikatele kluziště
n,~ uz:sh, ne~yvmuli
§ 1299 ohč. zák. nutno požadovati' k i "
. mozno .2c.ek~vaŤ1 a dle
nechali bez Dovšimnutí a ruc" t d '._dYz trhhn. y ve Zjlstenem rozsah"
'
.'
.,
.1 e y zaI'úvany' 'podle 8§ 1299'
o'bč
, . zak. za nehodul žalobk n' P o dl
,....
:;'
,1313 al
nelze však žalobkyní Při6stl aen'l'
le z3,:,a:nych zjišt.ění nižších soudé,
.
spo uzavmenl na nehoď
dl S
'!bč~ za,'k. Pro z<ivěr t<lkový
iI1esvědčí ani před • I e p'ú e, 1304
ze zalobkyně neuměla dobře h.' ..
' . ne~.}~ ovaneho. Tvrzení,
žalobkyně bruslila na 'm'I'ste' .s·patr~.slItl,.
ntleb~lo
zJlst-eno; skutečnost, zene ,Osve enem nel
.....
I~ bkyně, nýbrž žalovanému kter' , " , ' '
ze. pnclstJ k tiži žael
ve-děla-li žalohkY'ne' '0' ry'ze 'v .'kl UZIS
y·:n· pečbI o bezpec.nostklu'Ziště. Ne-tI a ne yla r- 'h
' ..
čeo.a, nelze žalobkyni při'Čís'U k tm' , .... d.1 1 ry ~am nIjak oznatk' zetproJ.lz Ci '<: v illIstech, kudy rýha
vedla. Žalobkyni nel-ze ovs' "''ll
." •
~
vy nOH I all! to ze o '
•
JIZ tri hodiny na kluzišti brusliJ,a kdvž
. ':."
ryze neveděla, ač
a v kterých místech žalohkyně p'řed "úra~~: ~:~;~n~: kdy rýha vznikla

čís.

17488.

Předpis § 189 I, druhá věta konk ř net 'k'
..
kursní soud nevylwnává dohléd . ,"
y a se pnpadu, v nichž koupodle předpisů konkursního řáduac~ý:;;~c ~d /?~UrSním komisařem
ve sporech zahájených u něho P~dl
Zt r
o ;uJe Jako procesní soud
konk. ř.
'
e us anovem §§ 112 (2) a 113 (I)
o

O vyloučení soudců z vykou' , ,
rech platí všeobecné ustanoven~§~~ Sj~~COVSkéhO

úřadu v těchto spo-

Konkursní komisař, jenž odkázal konku '
'"
.
pohledávkou podle § 112 (4) k uk
r~mho v~rItele s popřenou
P??ie § 20 čís. 5 j. n. z VYkoná~áni ~~u~'::r~~~ pr!!,va, není vylouče11
haJeném o této popřené pohledávce k nk
~s e .~. uradu ve sporu zakonk. ř.
o ursoun ventelem podle § 113 f •.
v

V rozepři konkursního věřitele o pravost a pořadí popřené pohledávky podle §§ 112, 113 koni<. ř. může žalovaný správce konkursní podstaty, třebas jde o žalobu určovací, uplatniti započtením vzájemné po
hledávky, jsou-Ii tu jinak předpoklady §§ 1438, 1439 obč. zák.
(Rozh. ze dne 29.

Iistopaďu

1939, R I 682/39.)

žalobce přednesl" ze ediktem krajského- soudu v K. H. z 9. srpna 1932
byl na jmění, Q. T. H. uvalen- konkurs, k němuž žalobce přihlásil dne 7.
září' 1932 své pohled<ivky, a to d-o l. tří-dy konlmr&ní-oh věřitelů p-ohledávku
210.906 K, sestávající- z pl"tu služebního, díet, cesto-mílch výloh za poslední 3 leta a 483.835 K 75 h, za nároky starší 3- let dolil. třídy konkurs,nÍ'Ch věřitelů. Žalobce ,",vedl,že žalovaný konkursní správce při
zkušebním roku 7. l'istopadui 1932 pravost a po,řadí těchto pohledávek
popřel a že usnesením kra}ského &oudu v K. H. z 8. listopadu 1932
č. j. K bylo žal obcí uloženo, aby uplatnil tuto pohledávku ve 3 měsídah
pořadem práva. žalovaný uznal, pohledáV'ky žalobcovy v řízení vyroV"návací-m a jest proto povilllen je uznati i v konkursu, když nemůže tvrditi,
že pohled<ivky ty zanikly. ŽalolJce dále uvedl,že zažalované částky by
mu příslušely, i kdyby nebylo služební smlouvy, neboť práce ve skutečnosti vykonal a požadované odměny jsou přiměřené a pro-to jest žaI,ovaný správce konkursní podstaty povinen uznati pravo'st čásU přihlá
šené pohledávky v pořadí do l. třídy konkurslllíiCh věřitelů ve výši
210.906 K a do 3. třídy konkursních věřitelů přihlášené pohledávky ve
výši 483.835 K 75 h. žalovaný pap řel tvrzení žalohcovo, pokud se týkalo
tvrzené služební smlouvy, po-přel dále, že žalobce konal ú-čtov<lné jím
cesty dle příkazu, nebo v zájmu úpadce, tvrdě naopak, že žalobce,
pokud nějakou činnosl na velkostatku .předsevzal, jednaJ bez přikazu
úpadce a ke škodě velko,statku. Namítá proto započteníin způsobeno"
škod,u v částce 25.000 K, 50.000 K, 48.898 K 25 h a mimo to pro ne- C
správné účtování- škodu nejméně 300.000 K. P r v Ý s o u' d uznal čás
tečně podle žaloby, t. j. že žalovaný jest povin,en uznati- pravost a pořadí do l. třídy přihlášené pohledávky 210.9{)6 K částkou 24.000 K a do
III. t'řfdy přihlášené pohledávky 483.835 K 75 h částkoU' 38.000 K, jinak
žalo'bu zamítl a neuznal pohledávky započten.ím namítané po právu.
O d vol a·c í s o u d, v němž zasedal soudce, jenž byl v konkursu,
o nějž ide, konknrsním komisařem a jenž odkázal' žalobce s přihláše
nými pohledávkami po jich popření správcem konkUlTsní podstaty na
pořad práva, zrušil rozsudek prvého soudu, jemuž uložil, vyhradiv
svému rozhodnutí právnÍ' mo-c, nové jednání a 'rnzhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalobcovu a v otázkách,
o něž jde, uvedl v
.
důvodech:

Podle ~ 189, odstavec 1, druhá v,čta konk. ř. Č. 64/1931 Sb. z. a n.
n·eT"ůie ovšem konkul sni komisař býti členem senátu rozhodujícího jako
konkursní soud. Dllvodem tohoto ustanovení jest, že kOlrukursní soud

_
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jako takový vykonává podle § 77, odsta,vec 3 konk. ř. dohled na úřa
dov1\nf konkursního komi,sitře a proto nemůže tento býti- členem s'enátu .
rozhodujícího jako 'konlmrsnf soud. Tento dohl·ed a tudíž i ono vylouoení konkursního komisaře tyká se jen konlkursního řízení jako taikového,
iudJ,ž v případech v)"hlášení konkursu, ustanovení konkursního komilSaře
a dohledu na jeho úřadovámí, ustano'vení správce konkU'fsní podstaty
nebo jeho

náměstka,
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ustanoven'í nového správce nebo zvláŠ'tnÍho siprá'vce,

zba'Vení správce úřadu-, z,rurš,ení konkulrsu, potvrzenÍ' nuceného vyrov-

nání a 'podobně (§§ 65, 77, odstavec 1 a 3, 78, 83, 84, 82, odstavec 3,
85, odstavec 2 a 3, 140, 159, 166, 167, 153, 154 konkř. Č. 64/1931
Sb. z. a n.). Naproti tomu nev}"konává »konkursui« soud dohlédací moc
nad konkursním komi,sařem v těch případech, kde jsou mu jako soudu
výlučné příslulšnému přikázány právní rozepře o pravost a pořadí konkursních pohledávek (§ 113 od's!. 1 konk. ř.). Zde je výrazu »konkursní
soud« použito zřejmě jen k označení příslušného proces'n,ího SOUdIl
podle důvodu, jenž je zálkladem pro určenf pří1slušnosti (koukwrs). To
plyne i ze srovnání § 189, odstavec 1, druhá věta s §§ 112, odstavec 2
a 113, odstavec 1 konk. ř., kde se roztišuje mezi senátem rozhodujídm
jako konkursní soud a mezi konkursním soudem jako soudem procesním, a konečně í z nadpisu hlavy čtvrté konk. ř., v ní'ž jest zařaděn
§ 189, kteTý zní-: .Všeobecná Ulstanovení o řízenk<, a zejména z o(lst. 1
§ 189, jehož první- věta po'číná slovy »nejde-Ii o spory ... « Podle tohoto zař;,dě'ní do jednoho odsta,vce jest í drulhoU! věiu odstavce 1 § 189
vyložiti v souvislosti' s větou první. Netýk'" s'e tudíž tato druhá věta
soudu pmcesnrho, jenž je na základě určeni příslušnosti ve smysllu
§§ 112, odstavec 2 a 113, .odstavec 1 kÚ'wk. ř. totožný se soudem pHslušnym pro ,wmo konkursní řízení (konkursním soudiem). Tím byla
stanovena právě jen příslušnost soudu pro tyto spory ve smyslu JUT.
normy (článek vn. UIVOZ. zák. k jll'r. n.), která v § 44 má ro'vněž zvláštní
llstwnovení., kteTé se tyká konkm.rsnlho řízení jako takového a nikoliv
hzeni sporného, za-háj,eného podle §§ 112, odstavec 2 a 113 konk. ř..
Pro tyto spory nemá ani konk. řád zvláštniho' předpisu o vyloučení
konkursního komisaře z vykonávání soudco'vské-h-o úřadU! ve zmíněn'ých )
občanskych věceoh pTávních, nýbrž uvádí jen v §§ 114, 115 a 116
,kOlllk. ř. odchylky od dv. řádu soud,ního, jež ·vyloučení, soudců se netýkají. Platí- tudíž i v těchto připadech § 20 jur. n. o vJ"llOll'čení z vykonáúní soudcovského úřadu v občanskýoh vě,cech práv'ních, jehož přede
poklady nejsou v souzeném 'případě splněny. o.kolnost, že konkursní
komisař, jenž zasedal v senátu odvolací/JO soudu, vydal usnesení ze dne
8. Hstopadu 1932, jímž poukázaJ. žalobce l1a pořad pTáva, netvoří vyJ.wčovací důvod podle § 20, č. 5 jU'f. n., pon'evadž nejde o přezkoumání
toho,to usnesení 'pořadem stoli-c. Není proto zmatečnosti pod'le §§ 477,
514;'odstavec 2 c. ř. s., že v odvoladm řízení zasedal soudní rada S.,
jenž byl konkwrsním komisařem v konkursu, o nějž jde, a za odvolacíhn
řízení dokonce již jím zřejmě an-i nebyl.

, . ~ h' ITl Iný je názor rekUlrentů-v, že uplatAni věcně nemá rekulrs uspec :, y t ' o'ne~vadz~ ]'de o žalobu. u-rčo"
. h ' ků je nepnpus ne p
ňovilní vza]emnyc
k. ní podstaty ~'ll'sí takové -nároky podstaty
vaci, a že spravce on ~u~s
'd,e o z'ištění výše zažalované. pouplatniti žal?bou na plil1-en;~b~~~~iť Jšemi sl~utečnostmi, které jsou roz~
hleclitvky a ]e~t ~e. ~:ot~~
y
d II I ,ředneseny. Nelze proto an~
hOdné pro urcenl jejl vysky, Po~r:alobYLIY~příti právo namítati takove
b ť ]. de o urcovaCI z ",
hl d' k 1
,
žalovanem~, y, ~ _ ~~
o Ú Ině zl'U'šuji zažalovanou po e .~v L
skutečnosti, ktere c~stecne n~eb , ~zá'emné pohledávky, jsou-Ii JInak
a proto j" přípustne 1 z:po~t~~39 ob]č. zák. Konkursní řkd nemá v tom
spllněny predpoklady § 1. 3~fLII konkursního věřitele o popřenou pohlesměru úchylek aTI! ve sp 113 114 konk. ř. Ustanovení §§ 1 ~~ 22
dávku ve smys~u ~§ 1
"h .ohledávek nelze na souzeny pnpad
ko-nk. ř. o zapoctem v~a]el~uyc, P I konkursní věřitel, nýbrž spravce
použiti, poněvadž ~.apo~en~e~ey~yPI;:;;z~ny skutkové předpoklady §§ 1438
konknrsm podstaty, ze Y
T
. a 1439 ob-č. zák., nebylo v rekmsu nam1 ano.
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?

!.2,

čís.

17489.

~,
, , ' řed rv 'm soudem, nelze odmjtno~nt! p~
Znalce, sl} seneho v nzem P ",Penl třeba strana při provádem dupředpojatost teprve v o~ra~e~e~zo'atosti znalce.
kazu znalcem neznala duvo pr P! rvence 1927 čís. 111 Sb. z. a n.).
!5. c:deno_li v u{serátu, že stáložárná
Nekalá soutěž (zákon,,:
POkLId nejde o klamavy Ll aj, uv ""t'
~ ty' uhli
kamna spotřebují za určitou dobu urCl e IlUlOZS 1
•

illt;

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1939, Rv 1544/39.)

~ ~
. d I veřejniti il11seráty, v 'nichž tvrdí"
žalující přednesla, ze zal·ovana a a ,u P 'ež prodává, se spotřebuje
že v stáložárných kamnech ,M. P. ~dVv. <~; podle žalobkyně klamave
za 24 hodin pouze 7 kg ll'hll. T~to II ,a]~túkor jiných so,ut.ěžitelů před
a způsobilé ~~jed'11a~, podmku ,za ov~n~aném řípadě jde o zákaZJllíky. ze
nost v soutezl. Kazdy zakazmk, a d
ívatl na základě toho inseratu,
všech spoJ.ečenskýc~. tříd, b~de se hO~~any žalované k vytopení jedné
že 7 kg uhlí postacl mu v . a~me~ '1 ' h poměrů. Tento úsudek Jest
norm<Í!lní 111[stnos~i z~ normal~~~~á e&:;J:~iosti a žalovaná vědomě styvš<rk zcela nespravny, neodp
- d' ·.m v zákazníku vyvolala.
.
k I "
.
. t t k aby tento klamavy Ojt
lisovala !TIsera a,
.
k h -'d 'ho uhlí aSI 4.000 a arII,
Dle zkušenosti totiž obsah,U]~ 1 k!šen~~tie plyne že 28.000 kalorií na
takže 7 kg má28.GOO kalorii:. ~ zlálnich oměrec11 mrazových po dOb,u
vytopeni normalm ~l1stnos!! ' no~n . ~-li sePjakO průměrná teplota vy~a24 hodin absolutne neslacl. UvazkuJc k' teplota vzduchn několil( malo
.
ť 20" CelSIa a ven ovs a
. 50 rn-'
pěné rnlstnos 1
"d
'stnO'st nevelikou, v rozmeru aSl
stupňlI pod bod~m rr:r~zu. a] e ~u':ulačnimi schopnostmi stěn, stropu,
s normalnlml

lsolacmrnl
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podlahy, oken a dv.eří, vyžadují náhrady tepelnýoh ztrát takové místnosti v do.~ě, 24 ho~i.n alespo~ trojná.sohný počet kalorií, než jest jich
v 7 kg hnedeho UMl normalm Jakost!. Žalovaná strana činí tak proto
aby ·tímto nekalým ~působem při·lákala k sobě zá:kazníky které i ústn'
I .
, -e
·
u t vrzu]e ve vyvo anem klamném přesvědčení, že 7 kO" hnědého uhIí
muže v kamnech jí prodávaných vytopHi normální m!;;tnost ua dobu
24 ~odiu na Hds~ému těJ.u příjemnou_ teplotu. Že žalov",uá strana jest
Sl v~,d,oma nes.~ravno~h tohot~ svého tvrzení, vychází z toho, že jednot~Ive~," ku,p:" odmI:ta vydalI potvrzení, které tento nesprá:vně vyvolany dOjeuJ; melo by Jako závazek žalované potvrditi. Pokud dovolává
ses!rana ~alovan~ posudku ú~ta,,::,~ pro .hospodárné využití paliv vP.,
kt;'ry .ve vytah~u, cIlul'~' nel'ze Jl pnsvedótI, n~bot' onen posudek se za~y~a jen ~taloz~,,"nostI kamen prodávaných žalovanou, tedy.něčim zcela
Jmym, ne;zoč Jde v souzeném případě. Stál·ožárnost jest toti-ž doba
po kter~u lze v ~amnech udrže(i,oheň bez jakékoliv obsluhy. Udávás~
v hO~~Inach, ktere ~'PI~nou' od okamžiku' poslední manipulace s ,kamny
n~ pnkl-ad od doplnovam pahva, uzavření pří,stu!p'" spalovacího vzdu'chu'
~z do doby, k~'Y se bud: otevře p'říst~p spalo'vadho vzdwchu, nebo kdy
Je nutno doplnov",t palIvo, aby ohen nevyhalsl. Při tom mus,í býti na
konc~ sWo,žár,~os!i ~ tOp'~ni'šti nejméně tolik žha'Vých zbytků paUva,
abycerstve p~I!~z~n~ ,palI'V~ se rozhořelo během 2-15 min'ut ua úplný
C~~d, bez pOUZltl J1ne~o, zeJmén~ s~~dno záJpalného paliva, na příklad
~,:ev~, lIhu .a podu?n~. Tato stalmarnost aosahujc u dobrých stálozarnyc? topIdel nez.nd'Ka ,I ~~ hodin a od dobrých kamen vyžaduje se
ale-spon 2~4~ hOQ111 stalozarnost!. Z toho pl)'ue, že neni stáložárnO'st
ka,;,en v. zadne,,; po~měru:k jejich výkonnosti (výhřevnosti). Spotřeba
palIva b:;,hem st~lo:,~rnost~ nen.í napro.sto m~řitkem úspofllo'Sti kamen,
neboť behem stalozarnosÍ1, t. 1. praktI<Yky behem doby. kdy lidé pří
b~t~u nepoužívají: a tepla nepot,řebují, se naprosto nehtecH na jejich
vyh'fevnost. V tom právě spočívá vědomá klamavost insertu žalované
že udává mno'žstvÍ paHva spotřebovaného v jejich kamneoh za dob~
~4 hodlll k u'd'rženi stáložárnosti takovým způsobem a takovou formou
zevy~olá~á~, průměrného zálkazníka ,logický úsudek, jakoby šl~
o mnozs~vI pa,l~va k ud:že~í t'''pla. Zatím co zá;kaznikům jde při koupi.
~am.en predevslm o .udrzem tepla a z tohoto hledí'ska posu'zuje všechny
udaje r,eklamy, dáva žalovaná mu údaje o udrženi olmě, ani'ž ho na to
upozorn?Je. Jedná'ní ža-!ované tudíž ab.sachuje skutkovoU' podstatu § 1
a §.2 zak; Č. 1l,1/~927 Sb; z. a n. a žalují'2í'~avrhla proto, aby bylo
. uznano pra'Ve:m, ze zalovana Jest pOVIlflna zdrzetr s'e tvrzení že ve stáložárných kamnech M. P. a E. P. 'se spotřebuje pouze 7 kO" 'hn,ědého uhH
za. 24 h"0'~in. NIž š í s o ud y zamitJ.y žalohu, p r v Ý Sba u cl z těohto
d u vod u: Jde Jen '0 .to, z~la j,:d~án,j, žalované i:est v rozporu S dobrými'
~:~vy souteze a zda Jest Jednamm, které jest "působHé poškoditi sout~zI:de. Kdyb~ bylo prokázáno, že údajčineuý žalovanou jest neprav?IVy a ~Iam.a~y, by:~. by InSe!Ce o~sah'Uj.ící takový údaj jednáním, které
J,est zpusobde soutezltele poskodrt!. Je-II však údaj, jak budle v dalším
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dovozeno v claném'Jři,padě objektivně pravdi'vý a podložen znaJ.eckým
osudke~, který vy~něl ve prospěch žalované, nelze pokládati uveřejpěni oibsalmjíd dovoláv<ÍJní
.. . éh o posu, dokll, za -pn
"č"ICI se do·b ry'm
.se ,pnzmv
~ra~ům soutěže. Nesp06vá ani v to,':" jestl!že ~aI9~aná ~evy~ýk~.zvláště
e svém inserátu spO'lřebu pahva pn pouhe stalO'zarnosh, t. j. pn stavu,
ve kterém kamna pouze jsou připravena!, aby bez dalšf.ch obtížných
~raci byla :přivedena k normá!ni te'eel~é vý~onn9sti, ~ n;ezi, fa:~ticko;u
výhřevností,. Tento náhled oduvodnen Jest :Im, z'e p'fU,?emy zak~zt:'Ik
nehledá pome stáložáornost bez ohledu na vykoOnno,st, "'m p,~Utle ,vykonnost bez stMožárnO'sti, nýbrž, že, jak je tomu v daném pnpade ~ .Ja~
vychází ze znaleckého posudku ing. Jana R., :unkce k~n:en s~ ~ trl cl,a
co do stáložárnosti a výkonnostr, pokud se tyče doplntl"]e prave tak, ~e
se za uvedené období 24 hodin miní í spotřeba jak se zřetelem k vykonno,sti, tak se zřetelem k stáložámosti. Pokud se týká skutkové podstaty § 2 zák. proti nekalé soutěž!, zjistil ~o~d.P?su?klem Státního ~stavu
pro hospodMské vyuzití palIv, ze ~kllteone. recena,ka,:,'na, byla v ~ve.
deném ústavě zkoumána, a to, po' radIU' dnu. Dosalzene vyk.ony kam~
odpovídají výkonnosti 3.400:5.~ cal. 11m' ~a hodInU, c~~ ]e~rov~zne
nejvyšši výkon. StáložáJrnost t-B;hto kamen, Jest Ve],!"I p!.I:znlva,. neboť
doswhuje při topení hnědým uhhm bezpečne. 30 hodI'~': pn t?'P:~I' b~le
tami z černého uhlí 16 hodin, dřevem 12 hodIn, a to pn velmI pnzmvY5':h
hodinových potřebách paliva. Ta je u stáložá.rných ~."'';1e'il. tím d~le~I'
tějŠí., že spotřeba paliva při stáložárno~tI má ro:hoduj1CI vII" na vylon y
spojené s otopem. Výsledek ,posudk~ Jest ozna:,en slovy,:, »Celkov,: I:e
dosažené výsledky ozn"čiti za v:e1mI dobré, ,~o~ Je zvl asi vyhod~~" z;
nejsou podmi,něny použitím palIva zcela ur~Ity'ch vlastnoSÍ1, ~ tl Idem.
PříčOnou toho jest účelná konstm~ce a :,e~mI te.sné zpr~c9'va'nI k~m:n,
obsluha j-est nepatrná a jednoducha, mlllSI vsak byh pr0v:.adena sp'ra.~ne.«
Soud zjístil dále svědectvím Jaroslava H., že tento svedek ·se. zaJ1m"'l:
iako majitel domu, o kamna. Při této přneúto~ti zako;,pIl po, l'llfOrmaCI
kamnářském závodě pokusmo dVOJe kamna zalov~~e ,a 11 tec~to ,spotřeba za 24 hodín činila po 13 lopatkách. Kamna ,pn teto spotreb.e vy:
vinovala teplotu takovou, že vytápěla 1 pokoj velikosti. 3;/5:-<3.50. az
3.80 m a dokonce ho přetápěla. Rovněž svědkyně Mane N. potvr~Ilaz
že má kamna žalované, že jsou to kamna o ,:ýhřevnosti 120 :O:' a v mchz
spotřebuje 7 kg u!hH denně. Rovněž Jindři?h S. v. Pr~ze-PodolI je ~ kamny
úplně spokojen" poněvad1ž ho opravdu prekvaplly jak, vkusnou upravou,
tak malou spotřebou obyčejného hnědého uhlí" takze. ~ provo~u JSou
I'evná, CO'ž potvrdi,]i i jiní s'vědci. Tyto úSl~dk~ zákazniku JSou pod:preny
posudkem znalce ing. Jana R., podle nehol. lze kamny VytO'~IÍ1
kg
hnědého uhlf běžné jakosti na prllměrnol1 tepl~tu 10---20' CelSIa beh;~
24 hodin místnosti 50-60 m' i větší, pokud JSou ozna'čEln,e J~lco- velmI
teplé pro místnosti stejně velké a stejně řešené, ale ozn",čene l.e,~ ,l1O'rmáluě teplé jest v nejchl"dnějších měsících spotřeba palIva vyss!.. Pojem normál~í místno,sti a normálně t<;plé uen! však je?n?tně d ~! 1 n o~
v á n , a mohou nniknouti v tom sme'fUi meZI' odbomym, znalCI l' meZI
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obchod·ní'ky dostí značné rozpory, pro nejistotu pojmu. Soud přípojuje
se k znaleckému posuclku a k přesvědčení, že údaje zažalované jsou
tedy objektívně s,právné a že nejsou způsobílé oklamatí průměrného zákazníka ohIedně výkonu inserovaných kamen a právě klamáním zjednati podniku žalované nějak přednost při soutěži. Znalec správně poukazuje k tomu, že jest třeba, i když dle jednotlivých zkoušek výkonnost koJisá, přihlížeti k tomu, že reklama při vychvatovámí zb·oŽí užíva
nej'příznivějši,ch docilených výsledků a soud volným uvážením těchto
dospívá! k přesvědčení, ž,e v tom není níc, co by se příčilo dobrým mravům soutěže. Znalec přes,ně vyložil pojem výko-nnost a pojem stáložárnost a zdů"aznil zejména, že hnědé uhlí pro otop v domácnosti
užívané má velmi značně rozdHný obsah využitelného tepla a to v mezích od 4.000-0--5.000 kaL/kg. V největší míře se Ulžívá druhů střední-ch
o výhřevnosti 4.500-5.000 kal. Proto také tuto výhřevnost uhlí učinil
základem propočtu. V inserátě není zmínky o teplu využitém; prakticky
urči], prllměrnOLl, účinnost 60% a z té také vycházel. Předpoklad místnosti byl při půdorysné ploše 3X4 m a světlá výška 3.05. Pro otop
{)bytné mí-stnosti pova~lIje se za dostátečné, dosáhne-Ii se v ní 20· C,
avšak při' tom prakticky se vůbec nevyskytuje, aby tato teplota byla
udržována nepřetržitě po 24 hodin. Nejčastěji žádá se otop 8-16 hodin, tedy průměrně 12 hodin denně, v ostatní době se i větší pokles
teploty ve vytápěné místnosti nepovažuje za nedostatek, nýbd spíš,e
za výhody. K tomuto názoru pHpojil se i soud, poněvadž je notorické, že
se v noci nevytápějí místnosti na stejnou teplotu, jako na teplotu v době
denní, na příklad v době úředních hodin. Dále předpokládal znalec maximální teplotu jen pro dobu, kdy je venku mráz minus 20' C, tu vša>k
,poukazuje k tomu, že jest přihlížeti k základu venkovní teploty, což
činíJ na základě průměru 50letého měření meteorologické stanice vP"
dle toho pak stanovil průměrný rozdíl teplot. Hodnotě všeohny tyto výsledky a zejména rozlišuje výkonnost kamen, t. j. elekt docílený prohřátím místno,sti a pak stáložárnost, což znamená úplné zaškrcení výkonností' a tedy nejmenší spotřebu paliva a pouhou možnost bez
zatápění uvésti kamna opět do činnosti, došel soud k přesvědčení, že
i průměrný zákazník rozumí inserMu zažalova,nému tak, že spotřebu
7 kg za 24 hodin, t. j. za 1 den jest cháJpati tak,že toto množství uhlí
,se v kamnech spotřebuje za 24 hodin, při čemž se pro určitou část dne
'klade váha na prohřáti místnosti na žádanou teplotu 20 stupňů, ostatek
pak, že se pouze udržuje v kamnech stáložár 'tak, aby bez nového zatopení bylo možno kamna uvést v činnost. Mimo to po prohřáti místnosti stačilo přiškrcené hoření. Údaj tedy v té formě, pokud žalujíci
strana ho zažalovala, jest objektivně správný a zejména mu nelze vy- _
týkati klamavost a to zejména, jak tvrdí žalobce dokonce iJmysl,nou
klamavost, a to tím spíše, že žalovaná udílejíc každému zákazníku možnost nahlédnouti do posudku, skýtá i možnost pří.sné informace o výkonu. Že jsou kamna stáložárná, bylo rovněž řečeným posudkem zcela
prokázáno. Hodnotě tyto skutečnosti dospěl soud k přesvědčení, že není
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navrhla a s jeho U'stanovemm ;;a
znalce slyšeného ,ng. Ja~a R~~~~e žalobkyn.ě pouze povšechně odu~
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" b' ktivnosti zna].cea jeho osobě, ne~ůže
VýrkamismeruJ1CiI1H Iprotl, o j." hl dem ,k předpilsu § 355 c. r. s.:
se dovolIad soud vÍl,~ec .za,?yv:~~ěV~~n\ ři,z'ení před prvoU stolicí. An!
ježto znalce lze odmltaÍ! vyhr d t t]U'ícíchodmítnu!í znalce v té dobe
kdyby strana o důvodec~ o'~o ,sdaa~o~ti 'z.naIC~ u.vésti na přetřes teprve
nevěděla, ,nen:?hla, b~"?ta~~~i;fOje~t ovšem c!ovolateJce, že by mohli:
v opravnem nZťllll. nsve
nálezll' i kdyby snad nebyla pod o
dk
vytknouti' věcn.é vady y-0sud' u, a aleckého posudku a nálezu pož~dal~
§ 357 c. ř. s. Ihne~ pn po a!ll Z~ebo její zástupce nebyli obeznamen~
o vysvět1i~ky, kdy,: ,snad s~t~a~vídati jen znalec, takže by, snad alll
s otázkami, o' mchz by mo
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volatelka dovodlÍ!, v '~odstate Y . ověděl vůlbe1c o tom, O ,čem on~ Jej
c. ř. 5., Z toho: že pry znalec, ne~~Pe tu nesprávnost znaleckéh? nalezu
k důkazu, nabldla, a znova, dov~ lastní,odpovědi znalce na otazku do.~
vy"počtem na zaklade v
.
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Žalovaná
žalohni
a wvedla, že údaj pozastavené reklamy
jest pravdivý; tu pak se <lJni soucl ani znalec nemohl obmezitijen na'
jedliostranný lú'daj žaloby, nýbrž musil
znalec_
kého, který soud muže
twké hez návrhu, stran,
k tomu"
co byIo podstatné pro Spor, a to byla otázka, klamavosti reklamy s hle_
diska
zákazníka, Rozhodul>tí o
by bylo dáno již
do mkoUi
kdyby Se
znalecký musil. ome_
ziH jenom na
žalující stnwy a kdyby tak bylo budováno jenom
na jednoMranném
který si
sama
Zcela
právem vymezen byl
a rozsah posu'dku v ten smysl, zda kamna
»M.« jsou s to vytopiti' 7 kg
uhlí v normální obytnou místnost
o obsahu 50 krychl'Ových
normálních tepelnýoh
a
se proto také
tom k
kdy
místnostI
v úvahu, t. j.
aždulben. Potom
však má názor procesního soudu, že pozastavený údaj lze míti za olbpra'vdivý, oportl ve znaleckém nálezu a posudku. Než procesní
soud
také k jiným
k
záokazn,íku,
jichž
nedbá. Také ony mu byly základem úsudku, že inserát
zákazníka.
nelze uznati ani za klamavý s hledIska
vému záka'zní'kupujde
koupi kamen zajisté jen o' kamna s minimální
Ulhlí, jak to v)'plývá také ze
Ani
zákazní'k nehude tedy pozastavený údaj brá:ti
a (o ani
co do udávané
7 kg uhlí; i kdyby onen reklamní úda1 z,name_
na! docílený
vý,sledek, u'védami si i
z;ikaznik,
že musí
s
vyšší
uhlí za
okolností ,podl'e mrazových
a :pova;hy
místnosti. Není pod'kladu pro to, že si hUde vykládati PO'Zastavený údaj
jenom tak,
že se jim míní
uhlí,
místností bez
po celou
dobu 24 h'O'din i za
Takové
vySe v praksi ani
<vni než<id'á, nýbrž
se jak s vy_
mí'stností. v
O'bdobích
24 hOdi,n :podle zvyklosti
tak se stáložárností kamen. Není proto poza,stavený údaj klaa
mav)' ve smyslu: § 2 zák o nekalé
Tytci, otázky
uvážil
také od.vola'Ci soud a' pr<fvem
za to, že 'Se žalovaná svým jednáním
nedosta'Ia :do rozoporu s
§§ 1 a 2 zák. o nekalé

při provádění důkazu
hleděti
žalohě
důkaz
dovola~elka
určila.

nařiditi

pruměrného
předem
dovolatelči'ných,
přednes
předpCJkladu,
předmět
hnědého
metrů při
poměrech
smělo
přihlédnQuti ,při
průménné teplotě měsíců,
vytápěni
přichází
říjen
jelktívně
hleděl
Průvodum, jmenQvitě výpovědem
žalobkyně
průměmého
Tako~
při
spotřebou
zmíněných v'J'Povědí.
prů
měrný
doslovn,ě
spotřeby
nejpříznivější
počítati případnou
poměru

tápění
tápěním
potřeby

spotřebou

vytápěné

sPQtřeba při vytápění
poměru nejne:přizni'vějškh.
,n~provád,
určitých
hěhem
měl

předphy
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Je-Ii manželství stran již hlnboce roilvráceno a na tomtQ stavu jest

nemůže se domáhati na manželce, aby se vrátila

spolUvinen též manžel,
do manželského spOlečenství.

Niž š í s '0 U d Y zamHly žalobu" jíž se žalobce dom<ihal, aby jeho
ma,nželka byla u'znána povinnou: vrátiti se do
domácnosti, o d'-

společné

'
d '. Žaloba, omz]
" 'de " ie opakem
"
d u' vou: 'ého manžela o rozvod man-

ne~o n~~Ol~~~~

vspifi!ru
s
, t'í Lze ne,
,
" , " o' řešení o '0 'Ú " .
, I
zel v. sporu je prejudlclelm pr 'I k hlubokému rozvratu'
v onom
. utí žaloby proto, ze dos o
tomto sporu zastavah
totiž k
zavi'nily
strany. Nek,e
se žalobcem
S
tví stran, ]
, llka 'opustila manzelske p
.
t Za tohoto
. ,k že manze
"
'd
f]'e]'í nawa,.
stanovlS
"e ty' ž 'právem poza'ovad'eno
I ' zee Ia s,o
s od' . do,ě a nemU'z
bezduv? Hb 10 odvoláni, v tomto spo:u
chází. i v tomto sporu ze
stavlI
I veel y O'I'U' o r,ozvQd. Odvolacl' sou' ' vYd"
totiž že prvý soud
.
ru fnzvo lOvem, '
,
' I'n' \i e ,sp
VCl on ,
"
,. ,k' vyslovil ve spo '
..."
t manželstvl ve
že m.anželé
oba
pravem
. h) rozl. zák.
:,' , b 'Olná vzájemna nesmyslu §
jest
mi'nžel,ské
'
dovolání,
pomer.
než žalohce, nemuzde
vela.
" , . zahájila zalovana
b 'red léty mo _
• nosti,
ježto
zet
n'avázal a po
' , k , x že sam ta e s e]n
doodvolacl' sou
vodil z tohQ jiní'
neléta se žalovanou
" o že
okolnosti nepo','"
. tu o'knlnosti,
máhá, mluv;'
spoluŽi'U,. I kdyz
to uk
snesitelnosti dalslho
nemuze, ;i'ne žalokteré
tento,
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(Rozh. ze dne 29. listopadu 1939, Rv I 1009/39.)

(,ěcMo

~a~olb~ ~ ~e k~~rel: žz,~IUi~a~,~~ě;~íz~~~~:~~ar;;VtOdhUlz
. so u d z

ř.

1mbankz~~, r~z~r:t~
'hověl

Iro~~nv:~~~:,(~~osti

SP'OlU'vl~h'en. dů-

s.).
čís.

17491.
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Ustanoveními X. oddílu zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. nebyla platnost ustanoveni §§ 530 a násl. c. ř. s. o žalobě o obnovu řízení před
soudy řádnými dotčena.
Předpis § 159 odst. 3 zák. 26/1929 má na mysli soudy pojišťovací,
nikoliv řádné soudy.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1939, Rv I 870/29.)
Žalujíd se domáhá žalobou obnovy spom č. j. C ... , jímž prvý soud
rozhodl, že žalujici jest po'Vinna zaplafi,ti žalovanému 2.749 K 50 h. Svoji
žalobu o ohnovu opírá žalující o skutečnast, že rozhodnu'ÍÍ ministerstva
sociáluí péče v Praze ze dne 13. dubna 1937, tvohd jediný skutkový
předpoklad pro rozhodnutí, soudu, že tatiž žalovaný podléhal v době
ad 1. července 1920 do 17. května 1933 ,pensijnímu pojištění, bylo zrušeno po vydání, rozsudku' nálezem Nejvyššího správního soudu v Praz'e
ze dne 10. leclna 1939. P ,r v Ý so u d uznal podle žaloby. O d vol a c í
s o u d žalobu zamítl. D ů vo d y: Podle teorie (viz Dr. Ru'dolf Pollak,
System des osterr. Zivilprozessrechtes, str. 542, Neumannů'v komentM
k c. Ť. s., str. 1556, Hora, čsl. procesní právo ci'viIní, vydámí 1924,
díl III., str. 144) i konstantnd' jud'ikatmy nejvyššího soudu v Brně (viz
rozh. č. 2946, 3220, 3889, 4836, 8121, lIl66 Sh. n. s.) ]'ze podle čís. 7
§ 530 obnovi-ti fízení, skončené rozsudkem, když strana 'll'abude vědo
mosti a no'vých sku!kových okolnostech nebo naIezne důkazy anebo nabwde teprve možnosti jkh použíti, jichž pl'edne-sení anebo poucljtf v dří
věj~ím řízenI. ,bylo' hy způ'sobiI'O příznivější rozho.dnu,ti ve věci hlavní.
Obnova připoušH se jen tenkráte, když strana beze své viny nemohla
uplatňova:ti nové skwtikové okolnosti nebo prů'vodní prostředky před
koncem ústního jednáJní, pa kterém byl vydán rozsudek soudu prvé stolke. Jest mimo všechnu pochybnost, že strana i, při nejdůkladnější informaci a osvědčení všemožné péče není, s to, by před skončením jednání v prvé stalici uváděla skutečnosti nasta'l,é teprve později, a zákon
nemohl by mklvHi o neza'viněném opoždění, kdyhy .měl na mysli skutkové oko.Inosti, jichž opožděný .přednes nelze nilprosto považovati za
zaviněný, jelikož dřívější ulplatňování je,st nemožné. SmysJ a dosl,ov zákona svědčí tedy pro to, že skutečnosti, jež nastaly teprve po té, když
bylo skon'čeno jednání v prvé stolici, nemohou býti vůbec podkladem
pro obnovu. řízení ve smyslu' č. 7 § 530 c. ř. s. Nové okolnosti, nastalé
i po spom, jež mohou býti podkladem pro ob·novu řízení, jsou v § 530
c. ř. s. taxativně vypočteny, a· nelze proto zrušení rozhodnutí správního
úřadu podřaditi, ani' pod důvod Čí:s. 5 § 530 c. ř. s. V souzeném .případě
bylo ústní jednání ve spo'ru, o jehož obnovu jde, skončeno před prvým
soudem a rozsudek vydán dne 29. listopadu 1938, takže nemůže skuc
tečnost, že bylo rozhodnutí správního úřadu, jež bylo podkladem rozsudku, nálezem nejvyššího. správního s'Ůudu ze dne lO. I:edna 1939, domčeným dne 19. ledna 1939, zrušeno, býti důvodem pro obnovu sporu
dle § 530 Č. 7 c. ř. S., jelikož skutečno·st ta nastala teprve po· vydání
rozsudku prvého soudu. Netřeba se proto ani vůbec zabývati úvahami

... ak mahla vůbec adůvodni-ti žádanou
tom zda tato okolnos, t b Y IdJ.I:~ , o "alobě o obnovu jest povrnen
"ď soud roz h o I'J!CI
z'
.
ďkazy
o
'
obnoVU. Poneva:z . , '
" - o nové skutkavé okolnostI a II ,.
z úřadu d~áti, zda Jde sku~ec~~'si1 odvolací soud k této o~olnosti vZl~tr
(viz rozh. c. 15465 Sh. n. s".,
eb la Odvolací ,soud Jest toho nařetel, i když v odvolání vytykana n rJed:návaném p,řipadě opříti ani
z
že žádanou obnovu nelze v P J, . 1929 č 26 Sb z. a n. a to
zoru,
d t 3 zák z 21 nnOla
.
.
, .
" . n v řízení přecl pojišťovaclml
u'stanovení § 159, o- s. "
o d ak pro'to že ustanovenI' lo'ta .pl~tv Je, I
soudu nebo' správn,í:ho
, Je ndy že ,předpoklád'á pravoplatn! nka e :ně proto, že předpokládá
sou. ,
d ' příoaQ,p nem a onec.
,
v' adě
úřadu, čehož v ' anern,
'..'~ "d,f,.ěžné otázce. V souzeném pnp ,
pravoplatné jill'é roz~odnu:~\:P:~zhodnU'to nýbrž, jak nespomo, llsneb 10 však dosud vubec pna
,
1"
rušeno a nově dosud rO'Znenf J'ež bylo poclkladem r?zsudku, br o tJen ,~ vůbec dojde k jimrkémL!,
s, e',
. bya
I t 'a'k"e
,f
d to ne
z ,ne'nl dosud a'll! ps o, z
. h~on~alohce př{z.ni'VějšímUi rozhodnutÍ!.
J
p
.
" ". s ou d nevyhověl dovoláni.
Ne:JvySSI
'
Důvody:

. sl c ř s. jde o obnovu základn!

-

V

řízení upravené~ §§ ~.30 a r~~o"m~žn~ při rozhodování" o ~alobe

J:

rozepře, nlkohv o' no~y spor"
p t ,'ež nastaly před ukancen!~ zao obnovu přihlédnoutl ke sku.tecnos emhi bez viny použíti ve svuJ pro-

kladní rozepře, jichž vša~ ~tr"an:t~~;:;~ s:~ute,čuostí může hý.u obnov::n~
sěch. Jen za účelem up anenl . n základě sk,utečností nastavsK 1
řfzení skončené rozsudkem, 11I~?hV . a, 'e snaží dolíčiti, že důvodem
teprve později. Důvody d.?vo am J~'biti všechny okolnosti, jež str~";l
obnovy podle § 530 č. 7 c.r;:ci ~~o~čením ústního jecln{uní, ať" vzmkl:y
bez své vinJ: neuplatmla, pr vrátil' tuto soudní' praxí dů<sledne zast~
kdykoliv, neJ~oll ,s to, aby vy Sb Yn s. čí,s10 2946, 3889, 483?, 81~,:
vanou právm zas"du (srovn., . ,
: ' :říóny, aby se od teto stale
11166, 15465), a pr?la ~~voJ.~cls~:;~bněe~aJ,novu před řádnými ~ou:dy
SOlidní praxe odchyll!. Rrzen~
"s Ustanoveními hlavy X. zwkono
u,
praven,o
v
§§
530
a
nas;
~.
ro'vei číslo 162/1929, 125/1931',252 /
"est
J
ú Sb z a n ve znem n
""j'
číslo 26 /192 o
.'
'.
kt' 'edná o řÍ'zem, POJlS
ovac,Ím !1o,d 1.e
1933 a 117/1934 Sb. z. a :ll., er~ Js
okud jde :O žalobu o obnovu
tohoto. zákona, nebyla p!atnos.t ,c. , ;á.k;,: tento vůbec se o tom ne:~11~
před řádnýmI soudy do~cen~: Je;t;o platnost též v řízení Ipřed ,sou~y ra~
ňuje že jeho ustanovem ma]! ml
"r soudy o nichž se mluvl v {J' n 'm'i a v důsledku toho třeba rozum:~"l aci'd 'íchž poměru k správs;"v~i 3 § 159 cit. zák?n:, ~o~~~á~~Jí~íť~~sta~ce
J(1) a (2), nikoli Vš1l'~
, ati se otázkou, zda jsou d~ny. poc.nim úřadům jednají prave Tre
soudy řádné. Není proto Ire,?a ť~b~~ zákonného ustanovení, am vyvody
mínky žaloby o ohno'vu poa e ? ~, " .
dovol<>ní touto atáz,kou se zabyva]l'Clml.
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Souhlas okresního úřadu, potřebný podle § 1 vl. nař. čís. 218/1938
Sb. z. a n. ke zcizení nemovitosti nedotýká se pro obor soukromého
práva lImluvní volnosti stran, aniž doplňuje nebo nahrqžuje jejich
smluvní prohlášení. Třebas nebyl v době rozsudku udělen správními
úřady pravoplatně sQuhlas se zcizením nemovitosti, nelze zamítnouti pro
předčasnost žalobu, domáhající se výroku, že kupní smlouva o nemovitosti jest pro případ, že správními úřady bude dťm souhlas ve smyslu
§ 1 vl. nař. čís. 218/1938 Sb. z. a n. po právu a že pro ten případ jest
zcizitel povinen svoliti a trpěti, aby bylo vloženo pro nabyvatele vlastnické právo ke koupené nemovitosti.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1939', Rv I 872/39.)

. ..',.'.
·a:k. I ne z § 9, odst. 2 vlád. na!". č ..~18/1938.
státi plsel:,'nym ďymer~~'~kute~~ starali o souhlas O'kresníh~ u~adu v P.
Zalobcl behem SpOlU. . . . • . • 16 ledna: 1939 jeho, vymer ze 14.
a předložili 'p,ři ,ú~tnl!~,iěendo:a~~ ~~;esní' úřad v P. uclělil souhlas s ~up~
ledna .HjJ9: J,unz ]ež:{~~ě t~rzeným. Tento výměr nebyl vša~ v pra':'~1
ním u]ednamm. v,
. ' . , I . anÍ stížnost k zemskému Ufadu. Shzmoci, protože do nehoO pO~,a:h z.a
r:'o' tom dostali žalobci tde!o,nick~
nos!i ]e]l'ch nebylo vY'~ohvendOO'k]l:d/ o\om předložiU nemohli. Ponevadz
"I . Avšak pisemne' o · ' '
'h .. clu ]'est
sdeenl:
"
.'
. ' II pravoplatného ,souhlasu okresm'O Ufa'· ,
všakpredlmem plsem.nene~z·e žal'obě vyhověti, žalobci pak na t~n cas
bez
poclmi'llkdo~,
k
~~~~rne'ffiohOU', hyh Žalobu; žádost pro tentokrate zatuto po ml,n u s p ·

r

mítnuta.
s o u..d wloúl . prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Nejvyšší
Dllvody:

Zalobci přednesli, že koupili ústní smlouvou trho'vou dne 26 . .října
193-8 od žalovaný,ch nemovitostÍ', 'O něž jde, za kúpní cenu 140.000 K,
na kterou měli zwpl,atiti hotově nejm;éně 30.000 K, ve vkladních knížkách Městské spohtelny v R. nejvýše' 100.000 K a zbytek 40.000 K pře
vzetím hypot'eky. zalovaní však nepřišli k notáři k se,psání písemné
smlouvy a zd'ráhají se vůbec tu,to smlouvu, dodržeti, tvrdíce, že dům již
prodali, někomu jinému. z"lobci opatřili si, jak t'IOrdií, sOUlhJa.sokresního
úřaclu v P. s toutO' smlouvou a navrhli, aby bylo uznáno právem, že
jest po pr,,"vu trhová smlouva u'zavřená ústně dne 26. října 1938 mezi
žalobci jako strwnou kupujíCÍ' a žalov&nými jako strClnou prodávajíd,
bude~li, tomuto ujednání dán souhlas podle vl. nař. čís. 218/1938 Sb. z.
a n. a Že jest žalovaná strana povin'na svoliti a trpěti, aby ipodle rozsudku o' této žalobě vydanému a podle výměru okresniho úřadu vP.,
jímž byl dán k Wmu,tlO právnímu jednání souhlas podle ustanoveni vlád.
nař. č. 218/1938 Sb. z. a n. bylo na útraty strany žalUijíd na nemovito,stech, o něž jde, vloženo vlastnické právo pro žalobce polovinou· a
pro žalobkyni polovinou. N j. ž š í 's o II od Y zamitly žal'obu pro tentokráte, p r v Ý s o II d· z těchto d ů vod ů: K platnosti trhovésmloU'vy
bylo třeba s'oUihlaSll okresniho úřadu podle § 1 vlád. naI. z 9. října 1938,
Č. 218 Sb. z. a ,no Bez tohoto souhlasu Je smlouva neplatná. Nafizcní
to platí od 11. října 1938 po dobu branné poholo'vosíi státu vyhlášené
vládní, vyhláškou z 29. zMí 1938 č. I RB Sb. z. a n.; podle vládni vyhlášky ze 3. února 1939 Č. 28 Sb. z. a n. končí branná pohoto'vost státu
dnem 28. února 1939. Skončením branné pohotovosti státu nezbavuje
se účinnosti vládoni nařízení č. 218/1938, jest tím jen řečeno, že smlonvy
uzavřené po 28. únoru ,1939 nehudou již podléhati jeho obmezením;
smlouNa však, o kterou se žaloba opírá, byla uzavřena dle tvrzení žalobců dne 26. říjn.a 1938, tedy v době, -na kterou se toto vládní nařízen.í
vztahovalo a potřebuje proto ke své platnosti s'ouilllasU' okresniho úřadu.
Mu'si tedy žalobci ve spom dokázati nejenom, že smlouvu skutečně uzavřeli, nýbrž také, že okresní úřad v P. dal k tomu souhlas. To se má

..
/1938 Sb z a 11 jehož pl,atnos t
vládniho n.ařízeni CIS. 218
...., .
II J'est
'd '
.. nim čis ?6/1939 Sb. z. a n. .,
byla prodlou!žena. vl~ mm n~~lz~, potřebt ,,0uMasu okre,sního úřadu;
ke smlU'vnii!TIu zClzen:,nemovl os I , d' ·s vztahUJ' e J'SOll bez úředního
, . d ' . na nez se tent,o 'pre P l '
, .
práv,nI Je na11l,. , ' ,
. l'd' . "ízení bylo vydáno s hlediska verejs~hváleni ~l\plat~\J,~~~ ~l~d'~ihn:rnařízeni); není~!i námitek s tohot~·
n'Ych zajmu (§ J .
. .
. ollné dis'po,sici s Jejich majetkem a ne
h'ledis.ka, neobmezuje ,strany ~eh v
ráva platno'st úsady, že smIo~,vy
ruší. PI? obor, s ~. UKr o~~: s,;n.l ~ervanáa). SlrClny, které U'zav,;ely
mUSI' hyli dodrzo~any (P~ slt 'sou povinny zachovati se podle prcdsmlouvu o ;C1'Zel1; ~emov/I ~938 ~b Z. a n. a }sou v poměru mezi sebo,u,
pisu § 1 vlad. nar. c. 21~
.
, . " d na které nemohou vykonavázány až do rozh~dn~l1"okresmho ~~; u, I 5 a 6 zmíněného vládního
vatl žádný yltv. ~pra:,m ul~ld ve ~n;y ve ~~é~ oboru 'P'úsobnosti 'P'0uz~
nařízení' .,pn udelem~ou, as~. ~et~kl s hlediska ve'řejných zájmů, mk. oh
. 1'1 proti ZCizeni namle, .' . '
, 'h
otáz k Ll, ne111-,
..
. t ' I t,' s hlediska soukromoprav11l O.
však otázku, zda ~ml~uva, Jes . p,a, na
. st za'islé smlouva neplatná
Nedá"li úřad ke Z~lZ,e!1l s,~e ~~ll:lla/e;~\;:á~~nlemoh~U smluvní 'strany SO'llanevaže strany. e::. I, pn tD e o', • d a z oboU' stran prokázati, že ze
hlasně smlouvu' zmslli a,~ebdo ornuzed 1~lon k platnému uzavření, perfektní,
"
'van{rch duvo' u ne os
'dl
.
S u hlas okresního úřaJďu, po 'e zmlzákonne uzna ! .
pro obě strany zavaz~e s;nlouvy, °h
,.
,i nedoplňuje prohlášení
něného vládního nar:zem a~l n.enae,f:~~~~n~nvolnO'sti simo jest vedle
smlwvních stran, nýbrz nedotkykaj~ s . h yz'a.d.o".,n k platnosti a tudíž
, 'h 'k ů a mme mc . v
,~
,
soukromopraV'nIc . ll' on
. d'· na somený případ rozhodnutI
ke spl1nění smlouvy. ProtO' neho I' se: 'šlo o obdobn'é použití § 865
ČíIS. 9521 Sh. n. S. vydané ve ,slpo;U' vd,~e~~hO' úřadu j'edna ze 'smluvníCh
"'č
'k kd totiž bez schva enl na flze, ,
,
.
. .". Za
Ou • za.,
.e,
" , "d) . emohla platně svou vůlI pfoJeVhl. .stran (katolIcky dUC?OV!\1 ra .ll. d"
toh.o důvodu že p.roti sohva. mí-tnutí žaloby pro predcasnost - jt~ me z .
'
podle
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'ení udělenému ok·resním úřadem podle § 1 I' d . ' ..
z, a n. byla podána žalovanou stranou stíž:~si na!. .;I'S. 218/! 938 ~b.
?ebylo dosud
rozhodnuto
lohm zadam bylo totiž upraveno žalobci. tak'
n,e.m opravnene. Žaurčení, že kwpní smlouva jest o . ' .ze v castI A. ·se domáhá
souhlas podle vli<ct. nař.č. 21~/r;;;1~bbu:e~I'lnk ton;~to. jedmání udělen
máhá plně'nf, totiž knfhO'vního vklad'u p' d' ;., v ca~tI B. pak se do"dk
.'
' ,ro an'e nemovltosť
'kl"
r~zsu.
u _ vymeru okresního úřadu P ","
I na za, ade
mmu Jednání' so~hlas podle vlád. nař. v :' d;~íl ~YI ditn k tomuto 'Práv~
s'e samo sebou ze l'est tím m"n'
.,
38 Sb. z. a n. (roZl/mi
, "t'
'
, I ,en vymer »·pravoplatny· ) N . 'b
resl .
I otázku
zda
snad
c'a'st
B
'
l
b
'
"d
.
,«',
.'
. za O'nI za oslI byla'
' ď em tre a ani
~. pnpadě předčasnO'sti žaloby o plnění, 'll' ,I' b pre, c~snou, n~hoť
cast zallObní žádos,ti, uvedená pod A
' une y se ';lusI'la pokladati
a
by
pro
, '
c. r: s. Ponevadz 'IBZSI soudy vycházejice z
' "
. y podL § 228
zabyvaly se otázkou" byla-II' s m I'·olJlva b'ez ohledu
nespravneho
ne' . hlediska,
.,
o'k res.ním úřadem l'l'nak "rllatne'
,
b
,na
leJI
schvál'ení
' , uzavrena
ud ť b .
sto 1iC i, adihYt se
stala zralOlu k mzhodnutf
v prdv,é
" o '8 . 1 c. ř. s.
'
"
' .z ,ano 'po 'e
§ 5 1O

rozs~d,k.u

,-0 m~ ~ d~obe, ~yctaní

pravoplatně

čfs

~yly

t~ vše,cky:~?dmínky

p~';:nt~~~s;:~~~~I,~~IObU u:čovací,

věc

l;r~če~e'b~)IOleudnnáJ~í
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Ujednaly-li O'dbO'rové O'rganisace zarněstn,
k'
.
za ,~městnal1ce hromadnou smlouvu
:;nec e, pO,te, kdy sjednaly
urclté obory nižší mzdy, vztahu'e se {o~acO'~m, ~e. ~ame~tnavatelem
pro
edn
c;ovn,í s~louvu,l<Íerá je pro za~ěstnan~e (p!j:?n~n!.!,na .1
?tIivou praze Ujednaní O' sniženl mezd BQ stolo ',I"' p' d'n~~1VejSI ,a nesejde na tom,
Sb
(
~ c.
z re ucmnosŤ! vl nař" 141/3
. z. a n. srov. § 4 vl. nař. Č. 89/Í935 Sb
• • c.
,,7
P '1
• z. a n.).
Od e § 4 vl. nař. Č. 89/1935 Sb
tac"'
nan~kých O'rganisaci s nižší mzdou a z;le~rt, Sb ! ,s () ~ h I.a s zaměsŤ
lektivní smlO'uvu.
re a s.1ednavah novou Im([<ozh. ze dne 30. listopadu 1939, Rv I 1063/39.)
(žehli řka rukavic
• I
.
se domá.há dopJ,at~uZ~ao~~ne. od 8. června 1936 dO' 28.
pracovní, sjednwné dne 8. ledna 1934 ,zde ~odle~romadn'é smloHvy
skéhO' při Úslřed,nímsvamčesko I mez~ .se CI p}·umyslu. rukavičkM
Ch
jeclné a Odb,orovým sdruzen'Ím d~l'nol;keps Yk .ekn~~y~lníků na straně
'k'
u ru aVlc arskych p
. h
,P racovm u a pracovnic v Praze a Unn ko,'ed'] 'k'
. ' 0:rrocnyc'
na stran,ě druhé , ť"odle nl',z' 'nj'el
d t t' z ,e m u sekCI mkavlckářskou
' ' a, 'GS a 1 vysší m d
byly placenv. Žalovaná popřela žalob' . k t z y, nez JI zalovanou
ninu prád ~evzta;fuuJ' e k' o'le' ktl'''n'
. ·lnI namponěv
'vrdíc,
se na 'žalobkyvl III 'Sm loU'va
d'" že
v I bk
a není členkou žádného ze smluvců "
" .a. z za o ' yne nebyla
smlouva pojem žehl'e'ní ru'kavk
ne'Zn'.a a kolekŤIV~I.
.
upravovanl' smlo'uvy.
rukavic naKolekti'vní
dektrkŽalobkyně
května
1938)

v·,

v
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na dresirová,ní rukavic, v němž záležela práce žalobbylo žalobkyni .řádně zaplaceno na základě ujednání zl, řijna
1935 a z 5. února 1938. Prvý soud zamJtl žalobu. Důvody:
Ujednání z 1. října 1935 uzavřely na zaměstnanecké straně Unie kožedělniků a Odborové sdmžení rukavičkářské. Ujednání z 5. února 1938
ujednal na straně zaměstnanecké závodní výbor a jednotliví zaměst
nanci žalované, mezi nimi i též žalobkyně, a to za sOluhlasu Unie kožedělníku. Na upravování rlJlkavi,c na elektricky vytápěných tvárnicích,
kteroužto prací- byla zaměstnána žalobkyně u žalované, nebyl brán
zřetel při stanovení sazeb za dresírování (česky upravování) rukaviC
v cení'ku, připojeném ke kolektivní smlouvě rukavičkářské z 8. ledna
1934, a pochybnost, zda žehl,ení rukavk na elektrických tv"rnidch jes,t
dresírov;í,ním (upravováním) nebo pulová-ním (vzdouváním) ve smyslu
o,né kolektivní' smlouvy rukavičkářské, byla právě odstraněna ujednáním
z 1. řijna 1935, kterým byl pro nový druh práce stanoven sazebník, neupravený smlouvou kolektivní. Nejsouc členkou, smluvcu kolekHvni
smlouvy rukavičkářské, nemůže se žalobkyně dovolávati ceníku smlouvou stanoveného za dobu do 1. července 1937, kdy nabylo účinnosti
vlád. nař. č. 141/39 Sb. z. a n. vůbec (viz Sb. n. s. Č. 16693 a č. 15001).
Řečené vládní nařízení sice stanovilo v § 5, že v z á vod ech, pro- něž
byl,a sjednána kolektivní smlouva, nesmí býti jednotHvou smlouvou kráceny nároky zaměstnancovy, plynoucí z kolektivní smlouvy, leč by k takovému zkrácení daly souhlas mganisace zaměstnanecké, které hromadnou smlouvu pracovní ujednaly, anebo byly účastny řízení, jež před
cházelo hromadnou smlouvu,. Než ani pro tuto pozdější dobu od 1. čer
vence 1937 nemů,že se žalobkvně dovolati s úspěchem sazby, u"edené
v ceníku podle zvláštní smlouvy ze dne 8. loedna 1934, když zjištěno,
že sazba na její práci nedopaJdá a k u'jedn"ní z 1. října 1935, obsahuj ...
címu rovn,ěž hromadnou úpravu mzdovou, daly souhlas organisace zaměstnanecké, které dovolanou hromad,nou smlouvu uzavřely. O d vO I a c í s o u d nevyhověl' odvolá,ní. D Ů vod y: Žallljíd strana, domáhajíc se doplatku mzdy podle znění kolektivní sml,ouvy z'e dne 8. ledna
1934, ani netvrdí, že by mzda je( Ir žalované nebyla uiednácna. Z obsahu
žaloby a celého řízení plyne, že žalovaná si stanovila podmÍ'ltky pracovní, za kterých žalujíd byla u ní zaměstnána jako žehlířka rukavic
od r. 1936 do roku 1938. Netvrd,í dále, že by byla v době pracovního
poměru nesouhlasila s pracovními podmínkami. Třeha pokládati zato,
že k ujednání mezi stranami došlo - třebas ml.čky na straně žalující -,
když za daných podmínek delší dobu pracovala, a je proto odvolávání
se žalu-jí.cí na znění ohčanského zákona o přiměřené mzdě nebo v mistě
obvyklé, nepripadné. 2alujicí ovšem tvrdí, že mzdové podminky nebyly
v souladu se ~něním kolektivní sml.olivy a že tedy ujednání takov~ bylo
neplatné, a to jak podle vl. nar. Č. 89/35 Sb. z. a n., tak i podle vlád.
nař. Č. 141/37 Sb. z. a n. Prvý sou.d dospěl k správnému závěru, žE;
ustanovení kolektivní smlouvy z 8. ledna 1934 při stanovení mzdy' zac
dresírováni rukavic vzalo za podklad manuelní práci bez použití elek

kých

kyně,

přístrojích
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trických tvárnic, že tento nov' z> ·'s >b ' I
.
8 května 1934
t d
.
y, pu o za ovamou f,.rmou zaveden'
"
- e y pa sJed'nam kolektivn.í' smI .
• ,
y
vykon a že v důsledku toh·o byla u' d '
I ouvy - znacne urychl.jJ
,
je· Illama Srn ou
1 '"
zalov<lnoll fí·rmoU! na straně jedné
."
va . nJna 1935 mezi
děl>níků čsl. republiky a od>b.o.rn'
ad o:ga?,sac, odborovou »Unií kože_
.
"ym s mzcmm r ik "k" ,
dmhé, podle které byly sa b
d"
u aVI·C ",r·skym« na straně
k t
'
z y mz ove znovu· upraveny N 'ď
om~, aby I toto nové ujednání nemohlo. b'ti .
, , ' enl uvodu
koJoekhvnJ ve smyslu vh\d. nař,č. 141/37 Sb Y pokladano za, smlouvu
n s
pro pracov,ní> pOdmi>nk.y žalU!iící. stra>n
d 'k , l 9' a tedy smerodatnou
,zames
• t nane. .bez· ohledu na J to
YI o,"',
ro II
o
'f'!rmv
.36 II. zal,vane
a že nebyl; ani členem (}dhor~v:eoza UJ.'C' tooto Ujednání nepodepsalá
Kč' , I ..
rgalllsacesmlou>vu' tuto uza' ...
one ne za UJlcí strana smlouvu koJ.ektivní z 5 ún.·
. ' vl;aJICI.
mzdovou sazbu poněkud zvýšila ale' 't'. ď ;.ara .1938, klefa SICe
smlouvy z 8. ledna 1934 sama.'.'d Je~ e ne.• osahla s·azby kol~ktivni .
že pokládai'a obě kolektiv'ni> srnlOi;~y ef~,a ,a t a L;e~? tedy předpokládati,
1938 za závazné Pmč žalo.vam'á str~ jes z ..njna 1~35 a z 5. února
vedení elektrický~h tvárnic a platil nane,uiJ"~avlla mzdu' iihned po zakolektivní smlouvy jest pro řeše' af~ ptocat II mzdu- podle původní
lll
tak nelze vzíti zřet~1 k tomu zda .. ,o fl? o sporu nerozhodné a stejně
kl d' N
'
jIne l-rmy pJah'ly mzd" "..,
,
I a· ·e.
ení prono jejÍ' nárok na dOl latk
. dl . ,
>u na )lnem zaze dne 8. ledna 1934 opOdstatně!.
y poe sazeb kolekhvnl smlo'u>vv
v

N e j vy Š Š

j.

v

s o ll> d nevyhověl dovoléJní.
D Ů vódy:

,V dohé zamě·stnáni· žalobkyně 'li' žalované od 8
r
.
,
kvetn3J 1938 platilo o hromacin' ch s I"
. . če_ ,,?a 1936 d" 28.
vl<Ld:.•nař ..č, 89/1935 VdoslovJ Vd 'lil o'~v~ch pracovl1l~h u>stano'vení·
Č. 258/1937 Sb
,va .nal. c. 108/1936, c. 324/1936 II
, . z. a n. a od 30. cervna 1937 bké vlád na' ,
_
Sb. z. a n. Za platnosti vláá. nař.č 89/1935 Sb
.. !. c. 141/193,
razňo~alo ještě vlastnost podniku: bylo foOZhod~jí~r' jez, ~.,§ 4 nezdů
madne smlouvy pracovní členství v některé oro-a i pro. ~ mnost hrosmlouvu pracovní sjednaly, tedy u. ž I bk ," n saCI, .jez. hrom~dnou
necké. Žalobkyně nesporně nehyla' 'I a.~ y~~ d v, orgar.l.sacl. zames,tna·sací zaměstnaneckých a mohla b' ~ en ou ,za ne ~ do!čeny~h o·rganijednotlivá. Odvulad .soud správnt~al~jeg~and\ s ?' ~dc~lyln~ smlouv~
jednothvéclošlo mezi spornými stranam/~ř~ba~e I,~ko(ve smlouve
č. 16439 Sb n s) Jiná b l '
..
- mcy srov. rozh.
1937 Sb
. . ... ,
o
ya. ovsem sItuace po vydáni vl<id. nař. č 141/
.
. ,z. a n., jez zduraznllo v § 5 všeobecně závod
.,'.
hromadna smlouva pr<Wovní V tě h
"
y,.v nlchz plabla
tohoto vlád. nař. možno uj~dnati c
hz~vodech neoylo JIŽ po účinnnsti
C
UVOll a podle § 5 odst 2 téhož vl~d Y?OU s~louvu pracovní jednotjeho i na jednotlivé S:~llouv . .ež a '. nar: p I~tl o Ú? ode dne účinnosÍl
Nezáleželo 'při tom a'ni na t:~ j dbYlly S J e dl1dn y pr.o? touto účinno·stí.
" z a s.o o ena Ofaa.msaCÍ I' , h
d
nou smlouvou pracovní sJ'ednal" c,·
'I
"
, ez roma'h
"
.
J> . 1 o nec cna. fO. 5 odst
1 to·h·ot
I 'd
nI o nanzenL při'Pusti.1 však '," k .
" ".
o v·a V}jlll1 Y ustanovemm, ze smlouvou jednot-

JO

Čl

JiVOU mahou býti zkráceny nároky mzdové, když k němu dají souhla,
organisace zaměstnanecké, které sjed:naly hromadnou smloUlvu pracovní.
Od'VolacísoU'd zji1stH, že úml!u'lU' ze dne 1. října 1935, kterou byly ujednány nižší sazby pw určité obory u žalované -- a to právě obory,
které jde v tomto sporu u žalobkyně - U!jednaly za zaměstn~né děl
nictvo obě odborové organisace, které sjednaly původn>! hromadnou
smlouvu pracovní ze dne 8. ledna 1934. Tímto ujednáním byly smluveny
nižší mzdy, jež žalov3Jná měla platiti a také >platíla a již z toho důvodu
uení opod-statněn nárok ža10bkyně na doplatky ani za dobu po 30.
červnu 1937. Při tom n.evadí, že Uljednání toto stalo se již předl účin
nostÍ' vl;'d. ·nař. č. 141/1937 Sb. Z. a n., kdyžt.ě již podobné ustanovení
obsahoval tilké § 4 vl. >nú. č. 89/1935 Sb. Z. a n. Podle u'vedeného stačí
jen ,sou.hlas dotčený-ch organisací s nižši mzdlou II žalov"né firmy a nebylo třeba sjednávati novoU' ko,lekUvní smlouvu. Nemá proto· významu,
že ujednání ze dne 1. řijna 1935 sjednala žalovaná firma sama. Jinak
odkazuje se na spriÍvné odů'Vodnění napadeného rozSlld!ku, jež vývody
dlovol<iní nebylo vyvráceno (§ 503 č. 4 'C. ř. s.).
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Jde o úplatnou smlouvu (§ 917 obč. zák,), bližici se svou povahou
narovnání (§ 1380 obč. zák.), zavázal-Ii se kominický mistr vedle Jiných
osob, provozujících kominiCkou živnost, platiti vdově po kominíku na
dobu jej/ho života v pravidelných časových obdobích určitou peněžitou
částku, a v niž též vdova se svým zákonným zástupcem upravila spolu
s ostatními smluvci provoz kominické živnosti ve vymetacich obvodech
a v niž se smluvcí dohodli, jak budOU získávati dalši práce.

z.,

Takováto smlouva neni neplatná pOdle § 879 Č, 4 o.
ani se nepřičí
o smlouvu mezi kominiky, kteři mají své

předpisu § 42 živn, řádu, jde-li
stanoviště v témž obvodu.

(Rozh. ze d:ne 30. lisllpadu 1939, Rv I 1069/39.)
'Úmluvou ze dne 14. března 19,35 převzal žalovaný vedl>e ji'ných osob
provozujících živnost kominkkou v l. vymetacím obvodu města P. závazek, že bude platiti žalobkyni čtvrtro·čně 400 K na dobu jejího života,
aby tak moh1a uhi!jiH sV'ou exi,stenci. Žalobk)"ně (vdova po kominíku)
a její zástupce v živnosti RudoU S. se zavázali spolu se všemi.o·statnimi
smluvniky, že se nikdo nebude noházeti o pr"ci tam, kde již jiné osoby
provozujíci oprávněně živnost kominickou obstarávají kominické práce
a to ani přímo ani nepřímo. a ani za odměnu stejnou, nižší nebo vyšší.
Dále se vškhni účastníci· dohodli, jak budoU' získávati práce v novostavbách, postavených na stavebních mí'stech buď dříve nezastavených
nebo zí'skaných zbouráním starých domů. Smlouva tato byla podepsána
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účastnikv a to také žalo'b'k

.
yU1l,. j...
eJIm zastupce
R .
'. :n uCI'ollem S. a žalova_
ctvrtletn,ě platil nezapia'il v'ok
k e ~d "brezna 1935 částku 400 K
a" d· d· . . '
' S w za
vartal cervenco .
z.? nesnlho dne, celkem do dne žalo
vy. L. 1937 a další
:naha p;oto touto žalobou. Žalov3!n' na b 2.800 K, Je: zalobkyně vy_
r~čena umluva, o niž se žaloba o' ír~ 'e V~, h1 zal~'ltnutl zaloby tvrdě, ž,e
zak., po.něv3!dž j'e proti dob' p ,J" epla~na podle § 879 č. 4 obc'
. ..
rym mravum Jezt
.
.
cnteje docíliti" aby žalovaný a ostat . k' ' . o zastupce žalobkyně
d~ž~votních platů nabizel se pí.se;l1něn~ůzo,':'II1ICI ~avá.zali se k placeni
mlmcké 'práce bude pro va·d·t··
domu,
že 'ko
e I za pouhé nym
d • ťmaJltelum
.
podepsáním úmluvy působeno b l .
'lve r~trny sazeb, a že před '
"
"
y o na zaov3!neho Ivrzemm
.
•
eXI "t
o encne zmcen a z'e z'alobk
.'
. yn ě nemá b'ť
• h"
. ' ze bU'de
'
neplatnou t3!/{é .proto že nebyl
.
y I Z Ce o z!'Va. Umluva ta J'e
"
,
a
sepsana
ve
f
o
'
..
kt erazto forma k její platnosti b i t
. }me notarského spisu
skutečného odevzdání neboť žata n~ no u,. Jezlo jde o darování be;
letně, aniž by dostal' ~d žalobk d~va~y :avazal ~e pl'ati,ti 400 K čtvrt_
puslnou též vzhledem k před . Y; ?eja Ou proyhodnotu a je nepří_
§ 4.2 živn. ř. není nikdo mimoP~~':n~kz.l.vg~o'~ensk~ho. řádu, neboť podle
tacI o'bvody, a není tedy přípustno rb r~ I o;;:av?en. upravovati vyme_
bude ucházeti o práci v mústech kd X. ~~? ~n;,. slIbovala, že Se needJlz pn! mIstr! .kominičtí práci vy_
konávali. žalobě bylo vyhověno"
....
sou Y vsech I "
.
v y s S I m s oQ ude m z těchto
r I s t o II c, n e j_
.

,,'

~ym. zalovaný žalobkyni skutečně tak'

důvodů:

\I prve" fa d"e jde o to zda lze z· v
k'
.
úmluv,ě pokládati se zřet~lem
• Ia b~ze. zalovaneho obsažený v této
tího podle §§ 881 882 ob' . n~kza .o ynl za smlouvu ve Prospěch tře•
'
c. za . Jak usoudIl od I .
ve pwspech třetího (§ 881 obč 'ák)'
.
'vo aCI . soud. Smlouva
st
uml'~va. ~ezl smluvniky, že
nemá býti ,plněno jednomu z n;c~ .~
v Souzené věci nenÍ. Ji'ž z téskut~čn~stf ~so~e tretl. .T~k tomu však
I ' . e zalobkyne umluvu podepsala, plyne že byla také 'p"
'. d . . '
. nmou srn u'vnl strano N d
!lVe Cne umluvy ph"n.e
da'le
•
.
d
.
.
u. a, to' z obsahu
J
, ze je nanl Se z
t'l'
lobkyně RudoU S., t3!kže ujednání jím m žaloucas nI ja~o ~ástupce žaz.~vazovala nebo opravňovaIa (§ lOG~ a náslbkyn: uz~vrena tuto přímo
lIZ z uvedených důvodů pokla·'dat·
. . obc. z3!k.). Nelze proto
I spornou umluvu
• t I
ky.m. za smlouvu ve prospěch třetího
,
.se zre e em k žalGbGtazkou, zda závazek žalovane'ho
. I tbPkroto treba se obírati další
'.
'.
pro za o ym v dot· ' .
•
sa~eny Denl pO'lllhym darovacím slihe
b
"
cene umluve obhoz platnosti by bylo třeba formy no~" ~z.;kuteoneho odevzdání, k jeo
§ 1 zák. Č. 76/1871 ř. z.). Při tom 'e:;so:še SpISU. (§ 943 obč. zák. a
. m posuzovatI tlIto úmluWl
Jako celek a se zřetelem na v ,kl'd J .
. Iuva s tohoto hledisk
Y a aCI
"'U]' e.- I'I se um
. t praVIdlo
d
•. § 914
. _ o'b'
. c. za'k . Posu"
'
.
a,
Jes
OS·petl
k
zave
- .zalobkyně
byl
.. a z DI nejen oprávněna n'b"
'.
"
ru, ze
dostávati od zavázavších s~ úlas~~ ..~oz,:vtvaztan~ď .zal~bkyně měla jednak
I u C r wme urclte peněžité částky,

.tf:.

ov

les

iednak se sama spolu, s ostatními smluvníky zaváza],a, že se nebude
vymetacím obvodu města P. ucházeti o práci II zákazníků, kterým
iiž obstarávají komínické práce jiné osoby k provozování této živnosti
;, dotčeném vymetacím obvodu oprávněné, a dále projevila svůj souhlas s tím, jak má býti rozdělo'ván<t práce mezi osoby :k provozu živnosti oprávn,ěné v l1'Ově postavených domech. Bylo tedy sÍCe žalobkyní
sHbeno účastníky a tedy i žalovan1ým určité plněni, avšak i žalobkyně
byla povinna určitým pr-oHplněním, musi].a se totiž říditi úmlmou, pokud
šlo o ('pravu získávání zákazníků, kterým jíž obstarávaly práce komini'Cké jiné osoby k provozu této živnosti oprávněné, a pokud šlo- o zí.skáv<funí zákazníků v domech nově postavených. Chybí tu tedy podstatný
znak dar'ovací smlou"y, totiž bezplatno,sl (§ 9380bč. zák.) a nelze
proto dotčenou úmlu>,u pokli!dati' za smlouvu da,rovaci. Dotčenou úmluvu
jest považovati za smlouvu úplMnou (§ 917 obč. zák), jež se svou povahou bUží n3!rovinání (§ 1380 ohč. zák), nebo.ť byla v ní upravena
spomá práva smluvních stran a každá z .l1!i·ch se zavázala néco dáti nebo
opominouti. Nevyžadovala 'Proto dotčená smlouva formy notářského
spisu. Zbývá nyní k posouzení jen poslední námitka žalovwného, že
úmluva jest nBpl"tná :podle § 879 Č. 4 Gbč. zák. a že živnostenské před
pisy nedovoluF, aby si kominíci upravovali ulcház·ení se o práci. Pokud
jde o neplatnost úmlu"y podle § 879 Č. 4 obč. zik., ud,,1 žalovaný jako
slrana, kterouito výpověď jest také pokb'tdati Zi' jeho přednes (Sb. n.
s. č. 11714, 16615), že úmluvu podepsal z obavy, že bez jejího podp'su
by hyl zna·čně poškozen pro podbízení cen S., zástupcem žalobkyně.
Tímto předmesem nebyla však tato námitka dostatečné skutkově opodstatnén,a, n,eboť žalovaný ani netvrdil, že v čas podpisu úmluvy byl skutečně pro činnost S-ou v Hsni, a netřeba se proto již z tohoto důvodu
touto námitkou obírati. 'Úmluva se však také nepří'čí předpisům živno"
stenského řádu. Podle § 42 živn. ř. a výnosu mini,sterstva průmyslu ze
dne 16. če.rv,na 19002 č. 66.740 Sb. normo č. 78, dojde-li k ohrani,čení
obv·odů pro kominíky, má toto ohr3!ničení ten význam, že v ta'kovém
obvodu mohou provozovati, živnost kominickou jen tikominíd, kteří
mají v obvodu své st3!novi,ště, kdežto kominíci, jich" stanoviště leží
mimo ten který vymet3!c1 obvod, nesmějí v tomto obvodu svou živnost
prnvozovati. V meúch obvodu, v :něm1ž m~'F stanoviště, jest kominíkům
dovo.leno pro'vozovati všude všechny kominické 'lP,ráce, aniž by v tom
směru byli nějak omezeni. Z toho plyne, že neni proto ani námitek, aby
SOoukromou dohodou všeoh oprávněných, majících v mčitém olbvod!l s'vé
st3!novi'ště, nebylo upraveno rozdělení. kominických prací a ~púsob získáváni, zákazníků. Rozhodnutí nejvyššího' soudu č. 3380 Sb. n. s. se na
souzenOLl věc nehodí, neboť v tomto pří'padě šlo o dohodu' o rozdělení
práce mezi dva kominíky, z n,i,ch,ž každý měj své stanovi,ště v jiném
obvodu, kdežto v souzené věci jde o' úmluvu mezí kominíky, majicími
stanoviště v témž obvodu.

v 1.
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S hlediska přípustnosti odvoláni jest posuzovati nároky uplatňované
z důvodu náhrady škody pro poškozeni na těle (bolestné, ušlý výdělek)
jednotně.
(Rozh. ze dne 1. prosince 1939, R I 421/39.)
Žalobce se domáhá na žalovaném náhrady škody z poranění způso~
beného mu kopnutím koněm žalovaného. P r v Ý s o u d uznal částečně
podle žaloby. V odvolání do zamítavé části rozsudku uplatňoval žalobce
ještě částku, 835 K, sestávající z požadované náhrady ušlého výdělku ve
zbytku 335 K, a bolestného ve zbytku 500 K. O d vol a c í s o u d odvolání odmítl. D Ů vod y: Jde tu o dva samostatné na sobě nezávislé
nároky, o nichž mŮže býti rozhodnuto různě. Z toho důvodu jest posuzovati každý z nich s hlediska přípustnosti odvolání zcela samostatně
(rozh. n. s. 7834). Napadeným rozhodnutím rozštěpil Se každý z ll'Vedených nároků na částky, které, !pokud i'sou odvoláním dotčeny, nepře
sahují ani u ušlého výdělku, ani u boles.tného hranice v § 448 c. ř. s. ve
znění novely č. 251/34 Sb. z. a n. stanovené. V takovém případě lze bráti
rozsudek prvého soudu v odpor odvoláním jedině z důvodu zmatečnosti
v § 477 č. 1 až 7 c. ř. s. vypočtených (§ 501 c. ř. s.). Žádný z těchto
důvodů zmatečnosti však žalobcovým Odvoláním uplatněn nebyl a bylo
proto odvolán! odmítnouti .jako nepřípustné podle §§ 471, č. 2, 473, 474,
odst. 3 a 495 c. ř. s.
i ___ ,-<'o,"

c_

-í;Jl,J. ,

Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednán! a rozhodnutí.
Důvody:

Žalobce se domáhá náhrady škody způsobené mu poškozením na
a v odvolání šlo ještě o náhradu zameškaného výdělku 335 K a bolestného 500 K, tudíž o částku přes 500 K. Odvolací soud, pokládaje
každý z těchto dvoužalobních požadavků za nárok samostatný a posuzuje podle výše jednoho každého z niCh přípustnost otp-ravného prostředku odvolání, posoudil věc právně mylně. neboť nejde o samostatné
nároky majetkové jednou žalobou uplatněné, nýbrž jen o různý způsob
náhrady škody, způsobené poškozením na těle, jak o tom jedná ustanovení § 1325 obec. zák. obč., které jest zvláštním provedením povšechné zásady § 1323 obec. zák. obč., jenž pod nadpisem: »Způsob
náhrady škody« ustanovuje, že při náhradě škody musí býti vše uvedeno
v předešlý stav, nebo, není-Ii to možno, dána odhadní cena. Podle § 1325
obec. zák. obč. záleží náhrada škody při poškození na těle mimo jiné
i v tom, že Se poškozenému musí nahraditi zameškaný výdělek a bolestné přiměřené vyšetřeným okolnostem. Tím jest určen v tomto zákonném ustanovení 2lP:lsob náhrady škody pro jeden zvláštní přfpad
poškození, t. j. pro případ pošl.Jzení na těle, avšak nic se nemění na
právním dŮVOdu povinnosti škůdce k náhradě škody, jímž pro oba způ-

těle

,
"
Oj základní ustanovení § 1293 obec. zá~.
soby náhrady ,,-kody z~sta~~b o 'eden závazek k náhradě škody, vyplyobč. a ná~l., !akz,;, J~~ vzgYV~du Jterý však musí býti uspokojen způso-;
vající z tehoz pr~vm o'k u
. ~tanoveným. Třebaže způsob ~spo,koJem
bem v ~ 1325.0 ec. ,~a . 'kození na těle může býti různý a trebaze, ponáhradnrho nalOk,u Pll po~ t 'f
'alobě bud'to ten nebo onen zp-usob
škozený test opravnent (,a ~~~ov v~ spojení několika způsobů náhrady
náhrady skody samo,s a,ne dl, dem žalobního nároku jedině závazek
'd
ždy jest pravnlm uvo
' , 'I adního
sko y, '!
" dě 'k d a nikoli ten který způsob sp Inem
na II
žalovaneho k nahra s o J , , U latnil-li tedy žalobce v tomto
nároku žalobcem v žalo?e uplat~enJ:f fameškaný výdělek a bolestné,
sporu, že žalovaný musI m~ n:,; r~ I.! na 'ednotlivý způsob náhrady
nutno sečitati částky, k~er~t pr!pate~]l posu~ovati přípustnost odvolání,
škod~, a podle souctť. !~~ ž~lo~a:ím nárakem, o kterém má být~ v odnebot Jen tento souče J
" v ššího soudu ve Sb. n. s. c. 7834
volání rozhodnuto. V r?zh?d~u!td~eJžl dlužno posuzovati nároky co do
byla sice vysloven~ pravm zasa, 'domáháno-li se náhrady škody bopřípustnosti, dovolam ~~.r~s,tatneš k nejvyšší soud již v několika svých
lestného a lečebnych n"" ~ u, a~ a. ásad a neshledává ani v tomto
rozhodnutích lIpusltl o~, ~~~ol p~~~n~:šem ~dvolací soud ne právem odsporužalobcovo
důvodu, odvolam,
aby s~ jl ne
nbl'ope.
ř dmět odvolání činil 835 K, tudíž více
míti
než činí hranice ve věcech nepatmych.

obč

ť

čis.
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'ímž zrušil zcela rozsudek prvého soudu
Usnesení odvolacího s,oudu, ], 1 k 'ho otcovství a placení výživného,
zamítajíci žalobu uznánt ~entanze s ~'e atrno že odvolací soud rozačkoliv z důvodil zrušovac~ho usne~':t ~e~anžel~kého otcovství změ,!il
sudek prvého soudu v otázce uzn .. n' s nímž se prvý soud v dua že zrušení se týká j~n n~oku n: ~~~ ~znání nemanželského o!covsledku
své~o O~ChYlndelhO§t1:;~~
stvl nezabyval,
Je po e
• 9 c. ř. s. zmatečné.

°

(Rozh. ze dne 1. prosince 1939, R I 686/39.)
,
d
dne 31 července 1939 č. j. Ck 4/39-28
Rozsudkem prveho sou- u ze d " a Karla Š. o nemanželské oleovbyla žaloba nezletilé Blanky F; po ana n, d' prvý soud neuvěřil svěd
ství a placení výživného z~mltn~a, :~;:~aU~ala že v kritické době se
d ó"akovav důkaz výslechem
kyní nemanželské matce art1.,
"
'I'la O .d vol
s o u, uvěřil
'v
.• t·
, s nI'
žalovanym
sou Ioz.
F . akc I Vědkyně
jí a ZJIS
IV, ze
nemanželské ma!ky Mane " ]a o 1~'38 soulbžil dospěl k závěru, že t.u
žalovaný Karel S. dne ,13., ~ervna
bf zna 1939, spaáajícího do krlplatí hledíc k narozem ctl~ete dr;e 8. ,'fovan' otcem žalujícího dítěte.
tické doby, zákonná
z,e J:
v
o
nýbrž
Při tom ncro:;;hodl soud odv~ aCI ve~~ea ulož;1 mu nové jednání a ;ozzrušilusnese111m
ro~sudek
.
, . '( prvy
soud pl~ehlodksou
dus e cm svého rozhodnutí
__ , , .se nezabyva!
Jez
o
"
·'1
tom
směru
potřebná
z]lstem.
hodnult,
ntázkou výživného a neUClm v
42*

domncnk~,

z~

t~o části

žalobě,

-

660

Čís.

17497 _

N e j vy
hodnuti.

Š

š í so

II

d uložil odvolacímu

661

V rozhodnutí odvolacího sOll'du jrd '. '
.
toho tlosahu, že místo zamítnutí ž' ~ o /n;enu r?zsudku prveho soudu
~~Iovaného Karla Š. k.nezletílé žalo~ko~i ďa]obllI .n~ uznání otcovství
I ~~I~,k JeJlmu kladnému vynzení, totíž k vyhovění jejímu. Tím
odst. 2 c. ř. s., vyhověno odvolání žařo~k / IC ~ usrtanovení § 497,
e
vrhu" alb)' napadený rO'zsudek sourdru prv'éh y b I~ .!,amCI ,odvo!a~ího nározum, ze se žalovaný poklád'
,o,. Y pnpadrne zmen-en v ten
. tedy odvolacím soudem o zaž~I~~a~t~e dl!ete nezletílé Blanky F. Bylo
se Ovšem mělo státi rozsudkem Avša:~d naro~u rozhodnuto věcně, což
volacl soud rozhodl usnesením
vyhradív mu právní moc Ve v~ k
vyhovuje, l'Ozsudek soud~ prvéh~oseu uv:?1 pak vvýslovně, že se odvoláni
k doplnění řízení a k .novému roz ,zru~uJe a ve~ s: vrací soudu prvému
důvodů jedině proto, že se prvý ~~~~uttd!'~ ~~sent,
tomuto došlo podle
vov, us, e vu sveho Odchylného názoru, zamítnuv žalobu nezab 'val
učinil !potřebné zjiště~í pro y řis dalsl, Č,a~t! zaza!ovaného nároku a ne~ že tu není tudíž dán dostafečn~~;~~~i v~se pozadovaného výživného
c. 2' c. ř. s.). I z tohoto odůvodně'
a r;ro toto rozhodnutí (§ 496
zd,: je pokládati žalovaného za ~t~~ ~~t;~~ÍI ~ev °ldvboklac! soud v otázce,
zmenou prvého rozsudk'I a že se z 'u' , ve za o yne, rozhodl věcně
řízenou dosud otázku v'y'še ,~. ~hsel1l melo vztahovati jen na nevu'v
. vyzlvne o. Rozhodl li v i d I '
J
V prve~ smeru usnesením místo rozsudkem zalo' ~I ,vsaK o ~o aCI soud
§ 477 c, 9 c. ř. s. (srov. rozhodnuti č 8838 Sb Zl tm~ zmatecnost podle
a to tím spíše. když tak v I
.'
, n. s. usudkem z opaku)
možnost pOdati dovolací Od~~~~~~ f~rm~u ťoz~odnutí ?dňal žalobkyni
UlZ
hOdnuti odvolacího soudu ve .p'ra" . t
.vy yla opravněna při roz-

tJ

vne

Ol
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soudu nové jednání a roz-

Důvody:

~

čís.

me rozsudku.
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Služební požitky a právní ' k
poraci, tedy i obci nesmě 'í ~ro ť zamestnanců veřejnoprávních korplatových a služeb~ích práJ aS~:rt:~s:~:~~ mirl!. jednotlivých druhů
rovno~enné kategorie a stejných sl U b ,~ zam~stn~nců stejné nebo
musí Ji však d o s a h o vat i.'
uze mc. a rodmnych pO'l11ěrů, nev

v

(Rozh. ze dne 1. prosince 1939, Rv I 13'5/39.)
, Žalobce (obecní strážník žalované obce) d "
llIch požitků (jich doplatku) podlIt
. o,?aha se žalobou služebzence, pokud s'e týče člena sboru s~ ,;' ~ u .~tatnlho pragmatikálního zří
a nárok svůj oduvodníl jednak
ka nt Unt ormované stráže bezpečno,sti
zákon~ Č. 103/1926 Sb. z. !o~ azem..na ustanove?í § ~!2 platového
z ll. unora 1937 č 7112/37 t . ta 'p~lkaz okresmho uradu pro p
.,
> "
s aros OVl zalované b
b
.
o vydall1 noveho usnesení obecního zastupit I tv °kCt e, ,a y se postaral
e s a, erym bude s ohle-

dem na požitky a úpravu služebního poměru přiznanou k 31. prosinci
1925 rozhodnuto podle § 212 platového zákona o žalobcových služebních a platových nárocích po 1. lednu 1926, jednak bezprávností úpravy
svých služebních požitků podle zákona č. 16/1920 Sb. z. a n, usnesením
obecního zastupitelstva žalované obce ze dne 30. května 1937, sděleným
jemu výměrem ze dne 31. května 1937 č. 1964. P r v Ý s o u d zamítl
žalobu pro tentokráte, o d vol a c í s o u d vůbec.
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. .
Důvody:

.

Otázkou, zda nebo pokud příslušejí žalobci zažalované nedoplatky
služebních požitků podle zákona č. 16/1920 Sb. z. a n., se ni,žší soudy
věcně vůbec nezabývaly. Rovněž se nezabývaly věcně žalobním nárokem na dOlp.lacení služebních požitků, z důvodu nezákonné suspense
a obstávky jeho platu. Služební poměr žalobcův jako obecního zřízence
trvale ustanoveného se řídí podle zákona č. 16/1920 Sb. z. a n. a je tedy
povahy soukromoprávní. Podle § 10 tohoto zákona a § 2 vládního nařízení Č. 483/1920 Sb. z. a n. platí o suspensi obecních zřízenců trvale
ustanovených obdobně §§ 144---149 služební pragmatiky č. 15/1914
ř. z, Přezkoumání zákonitosti s@pense obecního zřízence, trvale ustanoveného, a obstávky jeho platu po stránce formální i věcné přfsluší
podle § 24 zákona č. 16/1920 Sb. z. a n. soudu a takového přezkoumání
jejího se žalobce v tomto sporu domáhá. Nesprávné·je proto stanovisko
odvolacího, soudu, že se žalobce domáhá neprávem doplacení služ"bních
požitků, !protože nenapadl (sc. pO'řadem správním) a tedy nechal vejíti
v pJ"ávní moc příslušný výměr žalované obce.
Neprávem odůvod,ňuje žalobce svůj nárok na služební požitky státního pragmatikálního zřízence poukazem k ustanovení § 212 platového
"lkonač. 103/1926 Sb. z. a n. a k příkazu okresního úřadu pro Prahuvenkov z 11. února 1937 Č. 7112/37 starostovi žalo,vané obce, aby se
postaralo vydání nového usnesení obecního zastupitelstva, kterým bude
s ohledem na požitky a úpravu služebního poměru přiznanou k 31. prosinci 1925 rozhodnuto podle § 212 platového zakona o žalobcových služebních a plato·vých nárocích pc I. lednu 1926. Podle § 32 českého
obecního zřízení (č. 7/1864 z. z. čes.) přísluší obecnímu zastupitelstvu,
aby stanovilo, jaké příjmy (služební) mají míti obecní zřízenci. Toto
právo přísluší obecnímu zastupitelstvu podle § ll, 1. zákona Č. 16/1920
Sb. z. a n. také, pokud jde o zřízence při obci trvale ustanovené a plně
zaměstnané, jejichž služební příjmy upravují dále odstavce II-IX téhož
zákona. Podle § 212 (1) platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. nesmějí síce služební požitky a právní nároky zaměstnance veřejnoprávních
korporaci, tedy i obcí, přesahovati míru jednotlivých druhů platových
a služebních práv a nároků státních zaměstnanců stejné nebo rovnocenné 'kategorie a stejných služebních, jakož i rodinných poměrů, ale
z toho neplyne, že by ji musely dosahovati (srov. Č. 10993, 11557, 12547
a 15623 Sb. n. s. a Boh. A 7718,8333,7926,8927,9028,9029). Uložil-Ii

--
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tedy okresní iúhel starostovi žalované obce, aby se postaralo vydání
nového usnesení obecního zastupitelstva, kterým bude s ohledem na
požiťky a úpravu služebního poměru, přiznanou k 31. prosinci 1925,
rozhodnuto podle § 212 platového zákona o žalobcových služebních
a platových nárocíCh po 1. lednu 1926, znamená citace § 212 platového
zákona v jeho příkaze jen zákaz, že služební požítky a právní nároky
žalobcovy nesmějí při nové úpravě přesahovati míru jednotlívých druhtl
Iplatových a služebních práva nároků státních zaměstnanců stejné nebo
rovnocenné kategorie a stejných služebních, jakož i rodinných poměrů.
Pokud se žalobce domáhá přídavků, jichž požívají členoVé státní unifor_
mované stráže bezpečností, nebyl by jeho nárok opodstatněn ani, kdyby
mu jinak příslušel nárok na služební požitky státního pragmatikálního
Z'řfzence, jak bylo" pokud jde o p:řídalvek strMní, do!í,čeno v rozhodnlU~
tích č. 7709, 7448, 8450 a 159'60 a j. Sb. n. s., k nimž se pro stručnost
odkazuje, a pokud jde o přídavek na byt, v rozhodnutí č. 15960 Sb. n. s.
a jak ze stejných dŮVOdů platí také pro ostatní přídavky, pokud nebo
jestliže se jich žalobce domáhá z toho důvodu, že mu příslušejí právě
tak, jako příslušejí členům státní uniformované stráže beZlpečnosti.
Tím však, že se nižší soudy nezabývaly věcně žalobními nároky podle
zákona Č. 16/1920 Sb. z. a n. a nároky z důvodu neúkonné suspense
a obstávky platu, zůstalo řízení jejich kusé. Slušelo proto podle § 35
(2') zákona č. 131/1931 Sb. z. a n. rozsudky nižších soudů zruŠíti.
čis.17498.

JSOu-ii splněny předpoklady § 246, odst. 1 zák. č.221/1924 ve znění
vl. nař. č. 112/1934 Sb. z. a n., je nemocenská pojišt'ovna oprávněna žádati v mezích tohoto předpisu na třetí osobě náhradu nemocenského
(§ 95, odst. 1 č. 2 uved. zák.), byť i zaměstnanec obdržel od zaměstna
vatele za tutéž dObu úplný plat podle § 19 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 5. prosínce 1939, Rv I 402/39.)
Srov. mzh. č. 16595 Sb. n. s.

Pojištěnec žalující nemocens>ké pojišťovny Bohdan S. utrpěl pří
srážce auta, řízeného žalovaným Oskarem J., úraz, důsledkem čehož byla
žalobkyně povinna platiti Bohdanu S. zákonné pojistné dávky od
12. srpna do 18. září 1937 v částce 1.064 K, jakož i lékařské ošetřeni
a jízdné pojištěnce k lékafské prohlídce, celkem 1.117 K 40 hal. Opírajíc
žalobu o

předpis

§ 246 zák.

č.

221/24 Sb. z. a n., domáhá se žalující

pojišťovna této částky na žalovaném vlastníku auta. Niž š í s o u d y
zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: žalobkyně

opírá svůj nárok proti žalovanému o ustanovení § 246 zák. č. 221/1924.
Není důvodu pochybovati o tom, že toto ustanovení vztahuje se í na ni,
neboť jest pomocnou pojišťovnou ve smyslu § 29 cit. zák. a, ať již šlo
tu o případ pojištěni podle uvedeného zákona čí podle zákona č. 33/

1828486 ř ..zk·' ]Čes~2~z/~I~g~n~z~a~0~ati i' n~žalujíCí.

117/1926 Sb. z. a n. ustanoven~
Avšak s jejími pr~vnílmzel
§
za '. .
....
d v 'kladu tohoto ustanovem ne
vývody v odvolání zas.tavany~nt c~ec~ázř na o 'išťovnu _ do výše IpOsouhlasiti. Podle § 246:cII. za\p o'ištěnc/ nh náhradu škody proti
skytnuté dávky narok, Jej! o.P) i o'istnou dávku z důvodu, pro
škůdci, j~st1iž~, ~oskytl~1 sven;u ~~~~t~: zr:ulněnou náhradu škody pro,ti
který ma pO]Istenec z.a .:o~ny. .
, . ě' nárokem odvozeným a zaškůdci. Její náro~ pr~!t sku~::)e te~~O~[e~~é třetí osobě (škůdci) .nárok
vislým na tom, ~e s,am pO]Islenze~e takového nároku pojištěncova, nema
takový měl. Nel1l-h CI ne'~ylo- I
. , "ti V souzeném případě poho ani POjišťovna " nebt\~eg;~~I~~~o~ob~I~~' který .řídi! žalovaný. Měl
jíštěnec odvo,late I ItU ~. rp "
' d ' k o d z důvodu tělesného
tedy S. Iproti žalovanemu n~rok na naťa~ ľ325 Y1326 obč. zák., tudíž
poškození podle § 46 a~t. zak. v :ozsa u '1'11
. děiku ovšem za před- .
mezi jiný,;, i záko~nf ~:~o~š~t ;~::~~~n~~ ~a~o~~ného 'výdělek. Jestliže
pokladu, ze mu s t~ e 'ho zJ'iš+ění prvého soudu ,bylo mu celou dob~
však podle nenapa ene
.k' t ·
době od 12 srpna 1931
kd' mu bylo poskytováno nemoceM e, . J. v,.
Iné' siužné neušel
dO} 18.
1937, jeh?
zá:konného
mu žádný v~dělek v ,teto do, e, a ~reLti žalo~anému. Podle § 95, odst. :
nároku na nahradu uslého vydelku p . t 0J'išťovna povinna posky. tovatI
.
t"
t k
' 2 "k ' 221/1924 Sb z. a n. Jes p .
c.
za. c;
.. " .
'd b 'eho pracovní neschopnostI a .s e,lne . a,'
nemocenske pOjlstencl po o ll. J..
. k sama v odvolá:m uvadl.
je tomu u strany žalující ipod~e r]IC~ s~~~a~:~J:ní § 19 zák. Č. 154/1934,
Otázku této povinnoslt se Vf,a lem, . , :,,' ťovu; . e ii v době, ve které
totiž, zcla tu této ,povmnosŤl. n~:,tra~~t~~jištěn~c Jpobírá plat od s;vého
v důsledku tohoto usta~ovelll : \ onř:~iti neboť pro odůvodnění nároku
zaměstnavatele., (6 ;ledel)/, ~ei~e v~či šk~dci zajis'té postačuje, že dá;rka
podle § 246 zak. <;. 221 1h d
'
nad neměla býti ani poskytovana.
byla poskytnuta a Je neroz ..~ ,no, ze s dle § 95 I 2 zák. Č. 221/1924,
Nemocenské, vyplácené POJlstOV?~U PO'kter' se sial práce neschopným
je podp,orot~, ]:'oskytovanoouv pO(Jlst~nc~, 11
Sb. n. s.). OdlP'0vídá tedy
a vydělavah SI' proto, ,~emuzev ,roz'ciěl~k kterou mMe poškozený požasvou pova,hc;u ~ahl:~lde§z:3~~IKb? zák Vsouzeném případě všakr:e~yla
dovah na skudcI po e
z důvodu ro který má pO]lstenec
tato dávka poskytnuta ~~\':l'rsl§~~~~ zák. č. 221/1924), protože důvo
nárok na nahradu ploh s u CI
vní neschopnost pojištěncova, zadem poskytnutí dávky byla tu pr~co
'k. en' neměl žádného nároku
viněná sice škůdcem, pro kterou vs~~ P?S't~Z ž1ctný výdělek mu neušel,
proti škůdci za dobu, o ~terou ;t\] ~~t~lat Nedošlo tudíž k ,přechodu
neboť bral od sv~ho zames~ava :uez~konnou 'cessí podle § 246 cit. zák.
nároku poškozeneho ~~ P~J1~ť~'kladu tomu nevadí že podle citovaného
a j.e proto žaloba bez uvo na." y
, t uté dávk '_ po případě i celý
předpisu přechází - podl.e,?s~up~~~60~ tomu jelt rozuměti jen. tak, že
nárok poškozeného n~ k°]1~ ?~ , ~árok svou povahou odpovídající pose tím myslí ten ktery on re Ul v á' ok na náhradu léčebných výloh,
vaze !poskytnuté dáv~y: tedy, n~lkPr. n r d ne tedv veškerý nárok na
.
nárok na náhradu usleho vyde u. a po .,
.

zák

č

IČ

září

zam~~ln~v:,t%eěmt:l~I~~%'~1 ~ádného
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náhradu škody ve svém celku a úhrnu. Nemohla by přece snad na př.
pojišťovna z důvodu zákonné cesse § 246 cit. zák. žalovati škůdce na
náhradu bolestného, když přece sama žádné dávky z tohoto titulu 00jištěnci neposkytuje. Postavení škůdcovo nemůže býti horší jen proto: že
poškozený je pojištěncem sociální pojíšťovny 2. nemůže tedy na př.
v souzeném případě škůdce býti povinen platiti náhradu z titulu způ
sobené pracovní neschopno,sti poškozeného pro určitou dobu, když by ji
neplatil ani poškozenému 'samému, protože tomuto z toho žftdná škoda
nevzešla. Pojišťovna podle § 246 cit. zák. má jen tatáž práva proti třetí
osobě j<rko pojištěnec sám, jak plyne z ustanovení § 1394 obč. zák. (viz
rozh. 14422 Sb. n. s.). Její nárok tkví také jen v témž skutkovém a právním základě jako nárok pojištěncův (srov. rozhodnutí o obdobném ustanovení § 47 ·úraz. zák. děinic. č. 1/1888 -- Č. 9952' Sb. n. s.). Právem
tedy shledal prvý souu bezdůvodnost žaloby, opřené o § 246 zák. č. 221/
1934, v doslovu zák. Č. 184/1928 a vl. nař.č. 112/1934 Sb. z. a n. Pokud
odvolatelka, ostatně teprve v odvolání, zmiňuje se i o použiti § 1042
obě. zák., vyplývá bezdůvodnost žalobního nároku i v tomto směr1l
zřejmě již z toho, že žalovaný nebyl pov.inen žádnou náhradou poškozenému z titulu zaviněné mu pracovní nezpůsobilosti v době nahoře
uvedené a nemůže tedy jiti ani o žádný náklad, vynaložený žalující stranou za žalovaného v úmyslu zavázati jeho, když tato poskytovala "ostatně podle své zákonné a statutární povinnosti, jak sama tvrdí, pojistnou dávku (nemocenské). K vúli úplnosti se dodává, že nelze ,",uhlasiti s druhým názorem prvého soudu; kterým rovněž odůvodnil z&mítnutí žaloby. Prvý soud má totiž za to, že se žalovaný zprostil závazku
vůči žalující smírem, který uzavřel s poškozeným a to proto, poněvadž
nebyl před jeho uzavřením o zákonné cessi vyrozuměn a nebylo prokázáno, že by byl věděl o vyplácení nemocensk&ho poškozenému žalující pojišťovnou. Pojistná dávka (nemocenské) byla žalující stranou poskyto'vána, jak nenapadeně zjištěno do 18. září 1937, narovnání však
mezi žalovaným a poškozeným bylo uzavřeno až 20. záři 1937. Poněvadž
nárok pojištěnce podle § 246 ci!. zák . .přechází ze zákona na pojišťovnu
poskytnutím dávky, je zřejmo, že v době uzavření narovnání poškozený
nebyl již oprávněn části náhradního nároku, rovnající se výši poskytnuté
dá!\1ky, naklá!daH, neboť nárok ten i'i'ž před tím přešel na stranu žalující.
NemoM by se tedy Ipoškozený o této' čásd náhradního nároku vyrmfl1á!vati
(viz rozh. 8525, 15109 Sb. n. s.) a nebyl by proto ani žalovaný !iberován
vůči žalující straně uzavřením, resp. splněním zmíněného narovnání
uzavřeného s poškozeným. Nezáleželo by pak na tom, že žalovaný nebyl
o přechodu nároku na žalující stra.nu zpr<rven, neboť ustanovení § 1395
obč. zák. by tu nebylo lze použíti, když jde o cessi zákonnou a bylO by
věcí žalovaného, aby se sám staralo to, zda uzavírá dohodu o něčem
s někým, kdo k tomu oprávněn je či nikoliv. O dvojí plněni u žalovaného
by nešlo, neboť žalovaný neplatil by poškozenému to, co by ten již byl
obdržel od pojišťovny, nýbrž platil by této, poněvadž narovnání, které
uzavřel s poškozeným a na základě něhož byl snad poškozenému na
tvrzenou škodu něj "ký penl,z za.platil, nemohlo by ;se dotýkati nároku
pojišťovny, jímž poškozený nebyl oprávněn nakládati. Proto bylo by

-d'l či nikoliv o tom, že žalující strana
i lhostejno, zda by žalov,aný v~ ~
'skozenému nemocenske vyplacl. ,
I
S dl! nové J'ednání a rozPo
.
' " s o u d uloži prve mu ou
NeJvysS!
hodnutí.
Důvody:

lč' 'e smysl § 246 odst. I zák. Č. 221/
Mylný je sice názo~ dOV~,I~~\~n~:tízení č. 112/1934 Sb. z. a n. (cel1924 Sb. z. a n., v~ z.nem v a _:
k v hlášce Č. 189/1934 Sb. z. a n.)
ková úprava me11l zakona v. pr~o~e pož<~ovati na škůdci celou výši poje ten, že pOjišť~vna J~I dra;:et~< zda poskytnutá dávka převyšuje p~
skytnuté dávky ez o e.~, o'
. 'h d škody proti Uetí osobe.
vodní zilkonný n~rok, POjdls~e~cuv ~~jVn~Šr~o usoudu nabývá pojišťovna
Neboť podle ustalene tu. I a ~krYI d' 'konné cesse a i když nelze na
osobe na za a e za
"
b'
k'ho
t · t'etl'
náro k,u pro!
:
.
oužiti veškerých ustanovel11 O' cans, e
postup pohledavkJ:, ze zakona ~ 'eobecně v slovená zásada v § ~2
zákona o ceSSI, prece Jen plat., vs
1394 ':bč zák· že nikdo nemuze
posledni vět~ ohč"zák.,,r.řev,zata I, V~k b 10 v ~Iovi:~o v rozhodnut!ch
postOUpItI vIce ptav nezl! saJm .~:' j ta? ne~ůže pojišťovna po treh
Č. 14422 a 15109 Sb., ~. s. e-11 om~na ~škozenému a neni za,potfeb~
osobě žádatJ VIce, nezl! tat? J~ po.v: ť vnj proti tfetí osobě je pnmerl11
se zabývati otázkO,U, zda ~arod ~~J1~el~a že v rozhodnutí č. 11130 Sb.
a zcela samostatnY~,~Vldl-h , o\~ ~ o'hledáV"ka primérní, je na omylu,
n, s. vyslovil neJVyssl soud, ze J
IP. Míní-Ii dovolatelka zmíněnou
d
poněvadž t? uved} Jen, soud,. So~~aa~~~t
o rávněna ,požadovati náhrad,u
výtkou zastavatI n"zor, ze 'po§J'~~ d
I č P2' zmíněného zákona) I z naza poskytnuté nemocenske (. :' o . s . ~ ~m ll! Stačí ,odkázati na odů
roku pojistníkova na bolestne, Jest
a' e Jod~ti že pojištěnec by byl
. , d I 'ho soudu v iOm smeru a
J'
, ď
vodněm 0 o 'vo a':l , '
dléha'ící povinnému pojištění, poneva z, pona tom hure nez osoba nepo,
L t - nci nehradí připravila by ho hmto
jišťovna, která žádné bol~stne pOJ~, ~t . eho kdeŽto osobě nepodléhající
způsobem o cel,é ,b~lestneo neb o I~stdé n~ztenčené. To by odpor~valo
povinném,u pOjl~tem bl ;ustai~'2~o Sb. z. a n. v nynějším znění... jen~. byl
duchu a učelu zakona c. 21/, h
ojištěnců a níkoliv na Jejich uJm~.
vydán na ochran;! a ke P!~sp,:,c u fl d § 246 odst. 1 uvedeného za,ou-li však splneny ostatl11 predpo:, a ,Y "dat'l' po t'retí osobě náhradU
J
'''ť
a opr 'vnena za
kana, je ne,;,ocenska POJIS OV? 2 zá:kona) v mezích, stanovených v §
ncmocenskeho (§ 95, odst. I, c.
bd 'cl od zaměstnavatele za tutez
. odst. 1 zákona, byť i zaměstn~~~~ao č rt54/1934 Sb. z. a n. Odvolac!
dohu úplný plat podle § ~? Zl vídá' svou povahou náhradě za ušly
soud uznal, že nemocens~ e oe P,o ožadovati o šlcůdci podle § B25
výdělek, kterou můž~ ,pos~~zenJ P ytýká doeolatelka, že nemocenské
obč. z~k. V tom s~e,ru ~e, u~o n~~r~ že .e to pojistná dávka, kterou Je
ne~.í, náhradou ~a usly vydele íYtehd ~dyž třetí oso~a ne~3'v1l1tla n~Ojlsťovna pov1l1na poskytn, O~.
,l:., 'ry' proto ma pOjlsťovna naPschopnost
"'t' ovu k praC! a ze Jlz p
d' ' k
pOjls enc, ,
'T'm b nebyl odůvodněn náhra nI nara
hmdní nárok protI, trdl o_~obe. ,"J'e lovolatelka, že její závazek plyne
pojišťovny. Nebol tlm L uraznu
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. .
z pojístného poměru, kdežto závazek ~ .
los~ v. poměru k pojištěnci plyne z t~e,t~ O~by!. zavlmvší škodnou udá_
o ruzne dva dllvody, Je ovšem s rá ,a;a y Skody, šlo by tu tudíž
mocenské je svou povahou na'h p dvny nawr odvolacího soudu že 'fl
z doslovu. § 95 odst I CV 2 ra a za ušlý výdělek, neboť t~ pl ·e- .
d
'h
,. , '
nemocen zákon . " "
yne
. ennl o nemocenského odvísl'
"
a, Jenz čml poskytován'
d
nec neschopen práce a dá k ym pravě ?v té skutečností že je pojiVt VI
byl pojištěnec zařaděn co/s: JS~~ vymereny podle toho,' do které tř~de
pra~oyního výdělku. Nárok o\~ťo~n§ 12 ne;noc. zákona řídí opět POdl~
. c.enskeho plyne tudíž z téh PdJo
y na nahradu poskytnutého nem
I 'h d v
oz uvodu pro ktery' ,
.. ~ v
0"a ra~ u skody proti třetí osobě M I~"
v. ';1a pO]1stenec nárok na
e
vsak nazor odvolacího soudu
ze yoskozený neměl nároku proii šlo
~fIt mu !ádný výdělek neušel, nebo~ b~~f~gos~'\ o kter?u jde, .proto, ž~
kl ',a ~e P!,?t? nebyla nemocenská dávk
~ o zamestna~atele plný
Č e~y ma pOJls~enec nárok na náhradu protf v~~-:t!tnuta z duvodu, pro
"v
s u CL Podle § 95, odst. I
. ' .. ~e;noc: zakona je povinnost
pOJ lstem učměna závislou jen na to~oJ~sť~vnYP5'~kytnouti nemocenské
e
1'10 nemoc nepřivoděnou úmyslně Z ť h Je pO]1stenec neschopen práce
I

l.J

p~v~nna, i když byl pojištěnci ~yplac~n °z~%!:let že je ktomu pojišťovna

U\ ~.v e!:l0u

v § 19 zákona Č, 154/1934 Sb
es navatelem plat za dobu
p0]lstenec dvojí nárok, jednak na lat' z. a n. V ~akovém případě má
Jt.dnak na nemocenské To plyn ' Pd o za rlobu z"konem Istanovenou
1934 Sb
' e I z uvodovy'ch
.' k '
,
. ,-z. a n. (srov. tisk 445 st 3
. . ' zplav z"konu č. 154/
str. 22 a tisk 2720 str 4) Z ,', r., 1, tIsk 4181, str. 21 tisk 1005
odst. 2, kde se .prav'í že' (!os'avaeJdmfnatJe to patrné z .tisku 2nD stl' 4'
z P "V ť '
,
. ' ll! us anovení § 8
d
,. , .
d OJIS em nesmí býti započteny
I '
v ' po le něhož POdpory
, o nov~ho zákona, zůstává všakn~.p
~a~les~~an~ů, není sice pojato
nemluvl ~. ,:p~ku (tak i rozh. č. 1659~sa\ a nt pl aV~I . s}a~? ježto zákon .
sh?r," zmtnenemu názoru odvolacíh~ s~b. n.. s.). ,Prlsvedclti by se dalo. .
:,;es ,nancl vyplacený podle § 19 zák Č 1udu Je~~ tehdy, kdyby plat zaZd konanou práci anebo náhradou z~ , , 5~/19,h Sb. z. a n. byl úplatou
,.
, vvydelek, který ušel pOJ'ištěncI' ,
sledkem neschopnosti k
n 'N b
pra.Cl, zavtnené ž a l '
naem, e ol pojištěnec Bohdan S ne
?va!1ym, Ale tornu tu tak
brl plat vyplacen a nejde o ú ,I~tu konal pfacI po dobu, za kterou mu
llahrad?u :a ušlý výdělek, jak ~.lvne za k.onano~ p~aC1, " plat ten není
uvede,ne duvodové zprávy k 'k"
nasleduj'cl uvahy: Jak ze shora
byl narok zaměstnancllv na ~~t onu c. 15Y19G4 Sb. z. a n. je patrno
sJ~žebních let po dObu delší ~tang~e~Obl1 sesÍl neděl, nebo podle po,čt~
mestnava!el nezneužil I'eh
. Jako o.chrana proti tomu a.b
o nemocI pro pV dč
'
y zado bll, po kterou mU'SI" b 't'
v
, I'
v,
Y I zamestnanci re I'asnou vy"pověď . Plat za ,.
ce cmu uslemu výdělku neboť výelvI k Ov vyp asen, nemusí se rovnati
d?bu, než je zákonná dOba pro n~ e k muze zamestnanci ucházeti i delší .
zakona nesmí býti zaměstnanec ~ro na onen plat. Podle § 21 téhož
trvá o čtrnáct dnů déle než Příslup;edča~ně Propuštěn, ledaže překážka
za trvání této překážky výpověd' SI ~amesvtnancI plat, a byla-Ii mu dána
po dob,~, ,určenou v § 19, třeba~ ma zam~stnan~c přes to nárok na plat
shor,a JIZ rečeno, podpory z o'iště~~a~ovll!. P?mer se skončil dříve. Jak
zamestnanců, ač poskytnuté ~eJmo
{~n:1 byh, zapo.čteny na tento plat
cens e Jest nahradou za ušly' v'Yďl
k
e,e ,
alf

1

.z

což zejména nasvědčuje tomu, že onen plat, placený dočasně zaměst
navatelem, není náhradou ušlého výdělku, A konečně zaměstnavatel neplatí tento plat zaměstnanci ani v úmyslu, aby mu nahradil výdělek,
který mu neschopností práce ušel, nýbrž plní tím jen zákonný závazek,
dožený mu ustanovenim § 19 téhož zákona, Z toho se podává, že nárok
zaměstnancův na plat za dobu zákonem stanovenoll v případě nezaviněné nemoci je samostatným nárokem, který byl zaměstnancům
zvláště vyhrazen a nelze jej započísti na nároky pojištěncovy, příslušející
mu proti třetí osobě podle § 1325 obě. zák., nýbrž musí zůstati zaměst
nanci neztenčen vedle nároků podle § 1325 obč. zilk, Nebylo-li by tornu
tak, nemělo by ustanovení § 246, odst. 1 nemoc. zákona žádného smyslu,
poněvadž by nemocenská pojišťovna nikdy nemohla uplatniti svůj postoupený nár()k proti třetí osobě, pokud by poskytnuté nemocenské ne!přesahovalo výšWl1 platu, st3Jnovenou v § 19 zákona o soukr. zaměstnan
cích, Tím není nikterak zhoršeno postavení škůdcovo. Vždyť zaměst
navatel nemá proti škůdci nárok na náhradu (§ 1042 obč. zák.) toho,
co plnil zaměstnanci z důvodu § 19 zák. Č, 154/1934 Sb, z. a n., ježto
poškozený .nemá proti škůdci nároku na p I a t. S druhé strany však
nelze připustiti, aby škůdce těžil z toho, že po"kozenému zaměstnanci
přísluší proti zaměstnavateli nárok na plat podle § 19 zákona Č, i 54/
1934 Sb, z, a n, Že žalovaný se nezprostil placení žalované pohledávky
smírem. uzavřeným s pojištěncem Bohdanem S., odůvodnil případně odvolací soud. Tím, že žalovaný zaplatil žalobkyni lékařské útraty 28 K
a jízdné pojištěncí ke kontrolní prohlídce 25 K 40 h bez prejudice pro
spor, neuznal tyto nároky žalobkyniny. Poněvadž však plat, poskytnutý
pojištěnci zaměstnavatelem, není vůbec určen k úhradě těchto výloh
a pojištěnec má proti třetí osobě podle § 1325 obč. zák. nárok na náhradu škody i v tomto směru, je zřejmé. že jde i tu. o tyž důvod, pro
který má pojištěnec nárok na náhradu škody proti třetí osobě, Spadají
proto i tyto nároky pod ustanovení § 246, odst. 1 nemoc. zákona, Poněvadž nižší soudy vycházely z jiného právního názoru a nezabývaly se
otázkou, zda žalovaný zavinil škodnou událost a z ní po·vstalou neschopnost pojištěnce Bohdana S., bylo oba rozsudky nižších soudů zrušiti za
účelem nového projednání a rozhodnutí věci (§ 51.0 c, ř. s.).
čís.
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dlužníka nelze pi'ihlížeti z úřadu ani v exeani ve sporu o nepřípustnost exekuce plIdle § 35 ex. ř"
nýbrž dlužník musí tvrditi skutečnost odůvodňující nárok na úlevy podle
vl. nař. č. 250/1935 a 83/1939 Sb. z. a n., jež jsou skutečnostmi nárok
zastavujicímu ve smyslu § 35 ex. ř.
Pouhé odvolání se na zmíněné vládní nařízení nestačí.
K zahájení vyrovnaciho řízeni (zemědělského vyrovnaciho řízení)
° jmění dlužníka jest přihližcii z úřadu jen,jde-Ii o plIvolení exekuce
proti dlužníku pll zahájení vyrovnacího řízeni, nikoliv ale, jde-li o spor
o nepřípustnost exekuce.
K úlevám

zemědělského

kučnim řizení,

(Rozh. ze dne 5. prosince 1939, Rv I 1147/39.)

_
-

Čís.

žalobce se domáhá -podle § 35 ex. ř. vyslovení nepřípustnosti exekucí,
.
vedených proti němu žalovaným mimo jiné také vzhledem k vl.
Č. 250/1935 a 83/1939 Sb. z. a n., v odvolacím řízeni mímo to také
proto, že se v době p0'voleni exekuci nalézal ve vyrovnacím řízeni.
Niž š í s o u d y zamitly žalobu, o d vol a c i s o u d z těchto d II _
vod ů: žalobce se domáhá rozsudečného určeni, že exekuce nucell011
dražbou žalovanými proti němu vedené jsou nepřípustné a zrušují se.
Podle této žalobní žádosti se tedy jedná o žal0'bu podle § 35 ex. ř. Bylo
tudíž na žalobcí, aby prokázal, že po vzniku exekučních titulů, na základě nichž žalovani exekuční dražbou své pohledávky vymáhaji, nastaly
takové skutečnosti, které jejich nároky ruši nebo s,taví. Poněvadž pak
ve své žalobě poukazuje k vládnim nařizenim č. 250/1935 a č. 83/1939
Sb. z. a n. byl povinen tvrditi a prokázati skutečnosti, které podle těchto
vládnich nařízení mají za následek zrušení nebo zastavení nároku. Žalobce však takovéto skutečnosti ani netvrdil a tim méně je, prokázal.
Spisy okresního soudu v M. K. E je prokázánn, že žalobce už v exekuč
ním řizeni se domáhal na základě vlád. nař. i'. 250/1935 a č. 83/1939
Sb. z. a n. i z. jiných dúvodú 0'dkladu el'ekucc a že všechny jeho návrhy
byly v exekučnim řizeni pravoplatně zamítnuty. Z těchto důvodů odvoláni ve věci samé vyhověno nebylo a napadený rozsudek byl v tomto
směru potvrzen.
nevyhověl
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Ne j v y Š š í s o u d
uvedl v

čís.

dovolání a v otázce. o niž jde,

i o zahá'ení zemědělského vyrovnacíh? řízení.
č 76/1936 Sb. z. a n.
. ] .. ustnost exekuce 'Povolene po zaJinak je tomu vŠ,ak ve ,spor~e~ě~~)~0,hO vyrovnacíhd řizení. Zah~ien~
hájení vY'0vnaclho, nebo
."
hledíc k jich veřejnému vyhlasem
těchto říz:,ni jest ovsen;ďOu~u č~n;W~'936 Sb. z. a n.), avšak ~odle § 269
(§ 7 vyr. r., §§ 3a 7 vdla . n,a " nemusí sice strana doka'Zovalt, ]e~t vŠ,ak
c ř. s. okolnostJ sou; u zname
,
5464 Sb. n. s.). To vsak zan~ ní, aby)e. včas 'p~.ednesl:nf'~~~~~~~706'ustanovení, které by ukláda~o
lobce neucm!I. AnI ]mak n.. d db I zahájeni vyrovnacího nebo zemeprocesnímu soudu" ab~, z t~ra ~b I ~Ii tato okoln'ost přednesena. D~l~ko
dělS'kého vyrovnaclho rt~lenI: ~e K~oť k úlevám zemědělského ~Iuzmka
větší měrou to platr. o u ev~c", e řízení z úřadu přihližeti, nybrz Jen na
I § 5 § 7 zák. č. 33/1934, § 27
nelze vůbec, tedy anI v exe UCnIm
návrh dlužníkův, jak plyne z §d\ o~s~ 3 vlád. nař. Č. 258/1936 a čl. V,
vlád. nař. č. 250/1 935, čl. V, o s. , .
§. J vlád. nař. Č. 83/1939 Sb. z. a n.
čís.
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uloiení vyživ0'vací povinnosti
jest ~:~ákon~osti,. nebyla-h, v rtZ~~~ °obč. zák. (děd0'Vi), zjiště~a nevzdáleně]st osobe, ,vy]me?,?,~ane ~ § (otce 'a matky d.ítěte) a nema]etnost
působilost k výdelku bhzst OS0' Y
.
~právněného k výživě (vnuka).
•

v'

'

(Rozh. ze dne 5. prosince 1939, R II 60/39.)
d

ů

vod ech:

Právní posouzení věci (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) odvolacím soudem není
mylné, nebof"odvolaci soud pokládal skutečnosti odůvodňující nárok na
úlevy za skutečnosti nárok zas,tavujici ve smyslu § 35 ex. ř. (ve shodě
s rozhodnutím Č. 15757 Sb. n. s.), nevyhověl však odvolání žalobcovu
proto, že tento netvrdil v řízeni před první stoHcí skutečnosti, které podle
vl'ád. nař. 'č. 25.0/1935 a 83/1939 Sb. z. a n. m"i'i' za náJsledek zrušení
nebo sta!VJenÍ Inároku. A v tom lest odvol1aCÍlmu1 sO'llldru př'i;svědčiti, neboť
v tOlm, že Ise žalob-ce ·odvoMrva.l prostě na z.míněná__ vládní n.aří'ZenÍ, není
obsažen přednes, že zahájené zemědél'ské vyrovnání bylo přijato, ani
tím nebyly doličovány skutečnosti, z nichž by ,se úlevy daly vyvoditi,
nehledíc ani k tomu, že i odvolací soud má za prokázáno, že se žalobce
už v exekučním řizení domáhal na základě vLád. nař. č. 250/1935 a 83;'
1939 Sb. z. a n. i z jiných dť!vodů odkladu exekuce a že všechny jeho
návrhy byly v exekučním řízení pravoplatně nmítnuty, kteréžto zjištění
dovolatel vúbec, pokud to bylo přípustné v dovoláni, ani nenapadl (rolh.
Č. 16932 Sb. n. s.). Pro názor dovolatelův, že veškeré zminěné ~kutečností
měly býti zjištěny z úřadu, není žádného zákonného podkladu, neboť ve
s'P0ru platí zásada projednací, i když jde o exekuční žaloby. K zahájení
vyrovnacího řízení jest přihlížeti ovšem z úřadu, jde-Ii o povolení exekuce
pro.ti dlužniku po zahájení vyrovnacího řízení o jeho jmění, což se odvozuje z § 39, odst. I, Č. 2 a odst. 2 ex. ř. a z § 12 'lyr. ř. (rozh. Č. 13419;
13.498, 14.014 Sb. n. s.), což v podstatě platí i podle § 3 vlád. na,.

,
. č .. Hodvikou Sch., navrhla, aby
Nezl. Alžběta Sch., zasto.upena pOlU mCI._
odle !l 143 obč. zák.
MUDr. Ondřeji SCh',,,dě??VI navrhovat~~~ič~toSgUd prvé stolice uložil
uloženo platiti na ]eJl VyzIV.U 1.200 ~ .. " měsíčně 800 K. RekUlfsu
h platttL' na vyzlvne ,
..
d ' _. Sc.
MUDr. Onre]1
.'
d částečně vyhověl a snížil jeho vyzlMUDr. Ondřeje Sch. rekursm ;~~ , V dovolacím rekursu navrhla nezl;
vovací povinnost na 300 K, moSl ne., b 10 změněno tak, že se usnesent
Alžběta Sch., aby nap,,;denc ťsťeSet l k~ežto dovolací reku rent MUDr.
prvé stolice ponechava v p a knos ~:ho soudu pokud jím bylo potvrzeno
Ondřej Sch. napadl usnedsem .r~ .~r~el zamítnuti návrhu nezl. Alžběty Sch.
usnesení prvého soudu, oma a]
.
vůbec.
, , .
. ' dovolací rekurs nezletiIé podle čL V ,
Ne i v y s S I S o u d odmltl -hověl všal, dovolacímu rekursu ]eJlho
č.2 zák. č~251/1~34 Sb. dZ ' a ~~;)]'ednání a rozhodnutí.
děda a ulozll prvntmu sou u n
D Ů vod y:
, k sního soudu může býti podle § 46
Do potvrzujícího usnesem re ur dán reknrs k nejvyššímu ~oudu ]~,n
(2) zák. č. loo/19~1. S~. z. a n·s~~ is nebo zmateČnost. Z techto pnpro nezákonnost, zreJm! ~ozpor I . PrJuren t jediné nezákonnost. podle
19'34' č 251 Sb. z. a n. jest -ve
pustných důvodú uplatnu]e dovo aC.I
čl. V, č. 1 zákona ze dne ll. prostllce
"

-

Čís.

Čis.
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smyslu § 46, druhý odstavec zákona č. 100/1931 Sb. z. a n. nezákonné
takové opatření nebo usnesení, které se příčí jasnému a nepochybnému
znění nebo smyslu zákona, jehož bylo nebo mělo býti na případ užito
v souzené věci tudiž § 143 obč. zák. Nezákonnost jest spatřovati přede~
vším v tom, že se ani rekursní soud, ani prvý soud nezabývaly otázkou
zda matka dítěte jest nezpůsobilou k výdělku. Podle zřejmého smysl~
zákona a také podle ustáleného rozhodování nejvyššího soudu rozumí se
»nemajetností« ve smyslu § 143 obč. zák. nejen nedostatek majetku·
nýbrž i naprostá výdělečná nezpůsobilost (srov. zejména rozh. Č. 9588
Sb. n. s.). Soud prvé stolice zjistil jen, že matka dítěte jest bez výdělku,
ale nezabýval se otázkou, zda matka dítěte jest k výdělku zpúsobiláčili
nic. Ani rekursní soud nesjednal v této otázce nápravy, ač v rekUrsu
byla výdělečná schopnost matky dítěte zdůrazňována. Ježto podle
Jasného a nepochybného smyslu zákona přichází při rozhodování o vyživovací povinnosti prarodičll v úvahu i výdělečná způsobilost otce, po- .
kud se týče matky dítěte, jsou nezákonná rozhodnutí nižších soudů, pokud se nezabývala výdělečnou způsobilostí matky dítěte. Právem vytýká
dovolací tekurent též, že se nižší soudy nezabývaly jeho tvrzením, že
ještě v srpnu 1936 vyplatil nezletiléA"lžbětě Sch. hotově 15'.000' K na
její výživu. Jde o pominují okolnosti důležité pro posouzení, zda dítě
má dostatečně prostředků ke své výživě a zda tedy podle toho vůbec
nepřichází v úvahu vyživovací povinnost osob zákonem jinak k tomu
určených. TakOVá neúplnost řízení zakládá též nezákonnost (srov. rozh.
č. 12881, 13127, 14245 Sb. n. s.).
čís.
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Závazek akciové společnosti zaniklé rusi k náhradě škody, způsobené
zaměstnanci jeho nepřihlášením nebo nesprávným přihlášením k pensijnímu pojištění, přechází na přejímající akciovou společnost.
Takový závazek přechází i při převzetí podniku na přejímatele pod_
niku podle § 1409 obč. zák.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1939, Rv I 434/39.)
Žalobce se domáhá na žalované akciové společnosti náhrady škody,
způsobené mu tím, že nebyl včas a po určitou dobu 'přihlášen k pensijnímu pojištění firmou Spojené .... , akciová společnost v M. O., u níž
byl zaměstnán a jež splynula Iusí se žalovanou. Niž š í s o u d v Zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d pro tentokráte.
.
N ej v y š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednán! a rozhodnutí
a v otázce, o niž jde, uvedl v
d ft vod ech:
Prvý soud nevyhověl žalobě také proto, že žalobce nezaměstnával~
žalovaná společnost, nýbrž akc. společnost Spojené továrny průmyslu
lihového a likérového, která se sloučila s žalovanou společností, jež za
Škodu, způsobenou žalobci jeho zaměstnavatelkoU', nemČÍ>, p,oto~e škoda

ta není obchodním pasivem, nesollvisejíc s normálním provozem, a že ani
podle § 140'9 obč. zák. není žalobce oprá;oněn se domáhati náhrady škody
na žalované společnosti. Jest nesporno, že žalobce byl zaměstnán
u akciové společnosti Spojené továrny .... , a bylo zjištěno, že tato
akciová společnost zanikla fus! s žalovanou "kc. společností. šlo tedy
o fusi jedné akciové společnosti s jinou akcio,vou společností podle
čl. 247 obch. zák. Taková fuse záleží v tom, že přejímaná akciová společnost přenáší veškeré své jmění, aktiva a pasiva, na přejímací akciovou
společnost, která její členy přijme za své tím, že jim poskytne své akcie
výměnou za akcie převzaté akciové společnosti. Převzatá akciová společnost zaniká, její aktiva přecházejí do vlastnictví přejímající společ
nosti a na ni přecházejí i její pasiva, takže jen na ní se lze domáhati
jejich uspokojení. Fuse má tedy pro věřitele účinky změny v osobě dlužníka. Jmění zaniklé společnosti musí sice býti odděleně spravováno,
dokud nedojde k uspokojení nebo zajištění jejích věřitelů, ale jejich je. dinou dlužnicí přes to je od fuse jedině přejímací společnost, která jest
jim přímo zavázána právě tak, jako svým vlastním věřitelům. Převza
tými dluhy pak nejsou jen dluhy v užším smyslu, nýbrž vůbec veškeré
závazky zaniklé společnosti, tedy i povinnost k náhradě škody, způsobené
jejím zaměstnancům nepřihlášením nebo nesprávným přihlášením k pensijnímu pojištění. šlo-li však o fusi, tedy o universální sukces!si, nebylo
ani třeba řešiti otázku, zdali povinnost právě zmíněná přešla s akciové
společnosti Spojené továrny .... na žalovanou společnost podle § 1409
obč. zák., neboť převzetí jmění nebo podniku ve smyslu tohoto ustanovení zákona není universální SL/kcessí (č. 8470' Sb. n. s.), o jakou v souzené věci šlo. Ostatně i při převzetí podniku žalobcovy zaměstnavatelky
žalovanou společností podle § 140'9 obč. zák. přešla by na ni p'ovinnost
k náhradě škody, o kterou v souzené věci jde.
čís.
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Podle § 52 zák. o mot. vozidlech odpovídá provozovatel za osoby,
které připustil k provozu, bez v Ýhra dně, nikoliv jeu za předpokladu
§ 1315 obč. zák.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1939, Rv 1618/39.)
žalobkyně přednesla,

že její manžel, jenž se dohodl se žalovaným
nákladního auta, Jaroslavem P., že ho sveze, byl při havarii
auta, jedoucího přílišnou rychlostí a c"ůsobené prasknutím pneumatiky,
usmrcen. Domáhá se proto na žalovaném řidiči nákladního auta i provozovateli auta náhrady škody, jí ztrátou živitele vzešlé (§ 1327 o. z.).
Niž š í s o u d y uznaly žalobní nárok polovicí po právu jen proti žalovanému řidiči auta.
Ne j v y Š š í s o u d uznal žalobní nárok polovicí po právu i proti
provozovateli auta.
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D tl vo d y:
Podle názoru odvolacího soudu n . ,
,
.. ,
vanému Hospodářskému družstvu s~~~~,~r?k zalujlcl strany proli žalou~tanovení § 1315 obt. zák roto' ,I,S ~Imu. ?podstatněn s hledisb
predneslaníc o tom, že by' !roluiaf~v~;: ~~~UjICI strana netvrdila a nenebo dokonce nebezpečnou S hled' I
Yt IČ byl osobou neschopnou
t'
"
IS {a us anovenl § 45 'd t 2
zák
' o mo orovych vozidlech č. SI/1935 Sb
' " o, s. a § 52
proto, poněvadž prý je nes Drn '
, "
. z, a n. nem pry opodstatněn
úplaty. Odvolací soud pří 'fomt~' :e, Se ;e~na~o o ?opravu Václava Z. bez
zírá, že i když šlo o do ravu Vác~em pravHlm ,nazoru na věc však pře
no ve ní odst. 1, § 49 cH ~ák ne lat~va Z. bez uplaty, takže podle ustavěcné Š'kody ustanovení §§ 45 ~ž
rot na~~ky. na ~á:hradu osobní nebo
zovati vzhledem k ustanoveni § 02 't C\: za ., Jest zal?bni nárok posuského a jest provozovatel moto;ov~~' za . 'podle obecneho práva občan,
Jeho místo nastupuJ' e o'dpověden za' ZO v.oz,ld!a, nebo kdo podle § 45 na
't' V rozhollnutích
' Č. 13157 6S06aVll1enl
po US,1.
6497 osob ' ktere' k provozu pří,
vylozeno a odůvodněno, že vlast~ík sil~str~ a ~~09 ?b. n. s. bylo blíže
pOSuzovati podle ustanovení § S aut 'k Jet r~'CI v pnpadech, které jest
občanského bezvýhradně a nikol' .' za ", e y podle obecného práva
ježto by jin~k ust1111o~ení § S cit l~l~n za ~~edp?kladu,§ 1315 obč. zák.,
podstatným, zda je řidič nezdat~ým ',~~m~ o ~:elu a ze Je proto i bez,
vyslo~ená platí i pro souzený případ c~; n~c .. , asada v rozh'Odnuti těch
no;,elll § 52 zák. o motor. vozidl~ch 'pone,rYá~st P,OS,uzovalt podle ustaz?ení § 8 aut. zák. podstatné změn' ' P ,~va z z.nem J~ho nedoznalo od
l1lho hlediska, tedy s hlediska u t y', o~uzuJ~-lI, se vce s· toho,to právnepřieMzí již ustanovení odst 2 s §n:5ve~: § ,~2 za~. o motor. vozídlech,
~I : ~a " v uvahu a proto Se nad,
by tečně zabýval soud rvé 'sio1i~e
žalovaný řidič použil a~ta »n' ' . vyvmelllm zalovaného dru,žslva zda
a celll0« a zda -žalované d
t
UZlvam vozidla svojí nedbalostí umo'žnHo . k '
. ruzs va mu toto
ukázal soud druhé stolice.
,]a uz k tomu správně po-
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Hroma?ná smlouva pracovní mezi Grem' ,
"
a PomoCntckou hromadou př!shtšník' Gr t~m pr~zs~eho obchodnictva
Tf b h
u
emta pra7.skeho obchodnictva
"
.
e as romadná smlouva pracovní ob a huJe
~ ro~hodčího výroku k fádnému soud
St 4d pOu:~í o, »odvoláni«
Jen z a I o b u on'"
u ve
ennl Ihute, ac lze podati
(§ 596, odst. 2 c. :,u~~i~!~[~~~~dČ;~~ ~ýrok~, ~ t<! ve lhůtě 3 měsíců
rozhodčlho nálezu pOdl~ § 595 c' 6 P ,nt poucem duvodem neúčinnosti
. c. r. s.
. Donucovacími předpisy právními
'
.
plsy práva hm o t n é II o (§§ 587 ~~tn?druSIU h§' 59~ c. 6 JSou jen před.
,
" .
a veta c. ř. s.).
Greml1Ull prazského obchodnictv·
"
nickou hromadou hromadnou sml a je o~ravneno sjednávati s Pomocstran a není třeba ab
'I
,?,!lvu, .,,:a~aznou pro členy smluvních
ním stranám plno~
J~eenJ'í":::~ uca~tn~h jkedn~n~.o ni nebo dali smluv, .
zavren! a nt pnstoupi1i.

mlcs;:

To platí i o ustanoveni o rozhodčím soudu v hromadné smlouvě.
»Jiným opatřením na ujednání stran se nezakládajícím« (§ 599 c. ř. s.),
je hromadná smlouva, pokud obsahuje ustanovení o rozhodčím soudu,
Hromadná smlouva pracovní je platná, třebas ji k odvolání smluvních
stran z rozhodnutí zemského úřadu schválilo ministerstvo obchodu na
místě llŮnisterstva sociálnl péče (§ 143 živn. ř., § 1 zák. Č. 499/1917 ř. z.l.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1939, Rv I 912/39.)
Žalobce byl nálezem Rozhodčího soudu Gremia pražského obchodníctva z 22, března 1938, doručeným mu dne 30. března 1938, uznán
povinným zaplatiti žalované 8.400 K do 14 dnů pod exekucÍ. V právním
poučení nálezu bylo uvedeno, že do 14 dnů od dO'fUčení nálezu lze žalov,ati o jeho zrušení u řádného soudu v p, Žalobce se domáhá bezJúíčin
nosti řečeného nálezu, poněvadž obsahuje nesprávné poučení o 14denní
lhutě k podání žaloby u řádného soudu v rozporu s ustanovením § 596
c. ř, s., 'podle něhož tato lhůta jest 3měsíční. Smlouva o roz sudím se
nestala též skutkem, neboť žalobce se žalovanou smlouvu o rozhodčím
soudě neuzavřel, nikoho k tomu nezmocnil, Gremium, ani Pomocnická
hromada nebyly ani smluvně, ani podle zákona oprávněny takovou
smlouvu za členy bez plné moci od nich uzavříti, hromadná smlouva
obsahující ustanovení o rozhodčím soudu nebyla schválena s konečnou
platností Zemským úřadem, nýbrž ministerstvem obchodu a, pokud by
snad smlouva byla uzavřena, stalo se tak způsobem neplatným; žalobci
nebylo popřáno .před rozhodci právního slyšení; při obsazení a uiSnášení
Rozhodčiho soudu bylo porušeno smluvní ustanovení, prvopis a vyhotovení tohoto nálezu nebyly podepsány všemi rozhodci a výrok nálezu
odporuje nezměnitelným předpisům právním. Niž š í s o u d y zamítly
žalobu, p r v Ý s 'O U d z těchto d ů v O' d ů: Podle' čl. XII. ,kolektivní
smlouvy mezi Gremiem pražského obchodnictva a Pomocnickou hromadou, uzavřené podle § 114 b) živn. řádu, mají býti spory, vzniklé nedodržením této smlouvy, předloženy rozhodčímu soudu. Žalobce popírá
vznik ,pro něho platného závazku z oné kolekhvní smlouvy, avšak ujed.
nání o rozhodčím soudě v hromadné smlouvě jest pro zúčastněné strany
závazné přesto, že některý z účastníku nedal za svou osobu písemný
souhlas ke smlouvě o rozhodčím soudě, leč, že by toto ustanovení
hromadné smlouvy bylo výslovně vyloučeno zvláštní úmluvou, Taková
úmluva však ani žalobcem tvrzena není a' ani nebylo popřeno jeho ,člen
ství v Gremiu. Neoduvodněnou jest i další výtka, že hromadná smlouva
nebyla řádně schválena, neboť zkoumání této okolnosti náleží úřadům
správním a nikoliv soudum, Ani výtka co do obsazení rozhodčího soudu,
že totiž nebylo přítomno 13 členu, není opodstatněnou, poněvadž podle
čl. XII. hromadné smlouvy skládá se sice rozhodčí soud z 13. ~Ienů, ale
k platnému usnesení stačí, je-li přítomen z každé strany stejný počet
členu, a to nejméně p'O 2 členech, kromě předsedy soudu, jako tomu
bylo v tomto případě, a nález v odpor vzatý jest všemi zúčas,tněnými
členy a předsedou soudu podepsán. Jak zjištěno ze spisu rozhodčího
soudu, vznesl před ním žalobce (tam žalovaný) při líčení IS, února 1938
Clvltn( rozhodnuti XXI.
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svoje námítky proti nároku druhé strany a není zde tudíž důvodu, uvedeného v § 592 Č. 2 c. ř. s. a § 587 c. ř. s., ježto rozhodčim soudem byla
zachována zásada rovného slyšení stran; záleží na volné úvaze rozhod_
čího soudu o tom, které okolnosti pokládá za rozhodné a které jest proto
zjistiti. Ani nesprávným poučením stran o 14denní lhůtě k podá:ní
žaloby o bezúčinnost rozhodčího nálezu nebyl porušen žádný nezmění_
telný právní předpis, neboť ustanovení § 596, odst. 2 c. ř. s., který stanovi lhůtu 3 měsíců k podání této žaloby, neni uvedeno v § 598 c. ř. s.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Dovolání nenapadá rozsudek odvolacího soudu s hlediska § 595 Č. 2
a 3 c. ř. s., nýbrž jen s hlediska § 595 Č. 1 a 6 c. ř. s.
K vývodům dovolání s hlediska § 595 Č. 6 c. Í'. s.: Rozhodčí výrok
lze sice podle § 594 c. ř. s. napadati též před vyšší rozhodčí stolicí,
bylo-Ii to ujednáno v rozhodčí smlouvě, ale zmíněná hromadná smlouva
obsahuje poučení o »odvoláni« k řádné1l)u soudu. U tohoto však lze podati ,podle § 596 c. ř. s. jen žalobu o' neúčinnost rozhodčiho výroku,
z čehož plyne, že jen takovou žalobou jest míněno »odvolání« k řádnému
soudu ve zmíněném poučení hromadné smlouvy. Poučení této smlouvy,
že z rozhodnutí rozhodčího soudu lze se odvolatí k řádnému soudu do
14 dnů po vynesení, případně po doručení písemného rozsudku a poučení
v nálezn, rozhodčiho soudu Gremia' pražského obchodnictva ze dne
22. března 1938 zn. sp. Rs 12/38, o jehož neúčinno~t se právě vede tento
spOr, že »na zrušení tohoto nálezu lze ve 14 dnech po jeho doručeni
žalovati u řádného soudu v Praze«, si proto neodporují. Právní pOučeni
o »odvolání«, vlastně o žalobě k řádnému soudu, není tedy důvodem ne_
účinnosti rozhodčího nálezu podle § 595 Č. 6 c. ř. s. To platí také
o 14denní lhůtě v něm obsažené místo lhůty 3měsiční podle § 596 (2)
c. ř. s., neboť toto ustanovení zákona není nezměnitelným právnim před
pisem, jak plyne z §§ 598 a 599 c. ř. s. (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze
dne 16. listopadu 1938,č. j. Rv 1810/38, Sb. min. Sprav. 15,04). Ostatně
nesprávnost nebo nedostatek právního poučení nemají v řízení sporném
významu (Sb. n. s. 9287 a 9599). Mimo to žalobce podal včas žalobu
o n"účinnost II příslušného soudu, takže, i kdyby zmíněné poučení nebylo
správné, neutrpěl žalobce žádné škody a nemohl by z nesprávnosti poučení pro sebe nic vyvozovati (Sb. n. s. 12863). A konečně podle § 595
Č. :6 c. ř. s. je sice rozhodčí nález neúčinný, Odporuje-Ii donucovacím
předpisům právním, t. j. takovým právním předpisům, jichž zachování
žádá zákon bezvýhradně, takže k nim musí soud při rozhodování přihlí
žeti, i když Se jich strany nedovolávaly (Sb. n. s. 4575, 4913 a 14793),
ale donucovacími předpisy právními ve smyslu § 595 Č. 6 c. ř. s. jsou
vzhledem k druhé větě § 587 (1) c. ř. s. jen donucovací předpisy práva
hmotného, o které v souzené věci nejde.
K vývodům dovolání s hlediska § 595č. 1 c. ř. s.: Právem také uz.nal
odvolací soud Gremiulll pražského obchodnictva oprávněným ujednati
závazně i pro žalobce hromadnou smlouvou plislušnost rozhodčiho
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I ' h nesporných stanov živnostenským
soudu. Toto gremiul11 jest pod e s~rv~ostenského řádu, tedy p.rávnickou
společenstvem P?dle. VIl(S~a~y s 714,0 Boh. A 8995). Jeho cleny JSo~
osobou práva verelneho ):. ' :
§ '5, stanov obchodnici a obchodl1!
, odle ,§§ 106 (2) a 1,07 ~1 zlvn. \:odní v 'eho obvodu, jeho příslu~níky
provozuji CI 21,::nos\ ob § 10 staJov pomocní pracovníci
pak jsou podle § 106 (2) z.lvn. 1. a nálem služebným. členství vZlllka 'P 0
aremia i s učni a Obchod,llIm
Pt erso " so I'ure nastoupením živnosti a není
1
b
"
"r. a .§ 5 c ' . s anov'Iep živnostníkovy (Boh. A 6283) , Ie da
dle
§§ 107 ZIVU.
závislé na so~hla:nem prolevu v~ Č. 2 stanov. Také příslušn~st p~~oc
při dobrovolnem c1enstvl .podle ~ t . . (§ 10 stanov). členove tvon pOuíkova vzniká uastoupel11m zame~ n~m omocníci hromadu pomocuickou
dle § 17 stanov hromadu grem'~f\~ 14 (l) žiVil. 1. a § 3 stanov hájiti
(§ 12,0 živn. ř.). Účel &remla)~tv~ti educha pospolitosti, udrž;w<,;ti a zv';zájmy stavu. obC~Od?lhO, pesOd orovati humanitní, hospod~rske ': ~z~e
lebovaŤ! čest st,,\U, pko,z IP"
íků Povinností gremla Je mezI j1nym
lávaci zájmy svých~.člen~ a pns usn ~tanov aby zřídilo rozhodčí vy?or
podle § 114 (3) h) z!:n. r. a ,§ 3 (3) h) lia a .'ejich pomocníky, vzmklych
k vyřizování rozepn m:z~ c,~ny ~~~ezdníhJo, a mimo to, aby podporoz poměru pracovl11ho, uce ll! ,o a . . oze ři mezi členy gremla. Podle
valo rozhodčí instituce k ?!lZO~"nl ~ráv;'ěna pro obor živností svých
§ 114 b) živn. ř. JSOll spo e:e~s v~ o stanoviti kdy se počíná a kely se
C
'lenů v mezích zákonných pre plsu.ku, 'ake' 'J'sou pracovní přestávky,
u a 1
,
• U t
končí denm. pracovm. do ba .pomocnl
,
I'cí a"aká je lhůta výpovedm. s akdy a jaká mzda se pomocmku~l vYf ~Ieče~stevní ve shodě s hromadou
noveui takové se stane hroma ou . ~ řad Podle § 3 (3) a) stanov Je eo~
pomoonickoLl a schvaluje Je z~msl? U z~ch{)vánj spořádaných pomeru
o
vinností grcmia také, by.pe ova o 'k zvláště co do svazku pracov~
..
I'"
sti
a
jellch
pomocm
V,
.. . h roma dy
mezi maJ1ie I Zlvno
e' k působnosti
grenualm
~ take
,
ního, IJodl:. §,:g ~) ~tanov ~a r~čátku a konci doby pr~c?vní, o pore,sta~~
stanovlÍ! pnmerene predplsť p a v· ši latu pomocmku a o IhuLe vy,
',ách 'pracovních, o dobe vyplaty
y,.p hromada gremiální ve shode
1
dl § 21 stanov muze
. h .
,povědni
(§ 21) a po e
schváleuhÍl zemského úřadu"~ mezl~ začíná a kdy se konCI denll! pras hromadou pomocl11ckou ~ .se
konných předpisú ust~no~lh: I~CZ ser:C~vní přestávky, kdy a jaká .mzda
covní doba pomocník.u .a pk~! 'p Ihúta výpovědní. Jestliže členove grese pomocníkům vyplacl a Ja.a], 'mi omocníky smlouvou nebo pramia ve směru tom neu]e.dn.ah se s~y mí~ěná ustanovení podle § 114 (1)
covnim řádem nic octchylneho, ma~1 Zny platnost právně závaznou a vyb) živn. ř. a § 21 (5) s,tano.v pr07~ ~fvn ř Také podle § 6 (2) zak. č. 20/
lučují potud platnost predelsu §, . re~ ,. schválení hromadné smlouvy,
1910 ř. z., platného v ?obe uzavrehi 'ak~ úmlu,va o způsobu a roz~ah~
o kterou v souzené ve CI jde, plat, I ě hromadná smlouva, uzavrena
nimž smluvní st.ran'y
služebních výkonů, jakož I ~dplatea~~~n~nců,
oraanisacemi zamestnava,tel\ a.. I učiněno. Z těchto ustanovem zanáležely, pokud
j1nyc.
Gremia pražského ob Shodkonných i statutarmch plyne p nickou hromadnou smlou~u, zav~z~
nictva sjednávaŤ! s hromadou pomoc. t' ba aby se tito účastmh JednaTI!
nou pro členy smluvních stran a nenl re ,
43'
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o ní nebo dali smluvním stranám plnou moc k jejímu uzavření nebo k ní
přistoupili (Sb. n. s. 1868,2663). Taková hromadná smlouva smí obsahovati také úmluvu o rozhodčím soudu a ani k platnosti této není třeba,
aby se jednotliví členové smluvních stran účastnili jednání o ní nebo dali
smluvním stranám plnou moc k jejímu uzavřeni nebo k ní přistou:pili
(Sb. n. s. Č. 2267, 2344, 2811,4115,6079,6183 a 12239). V rozhodnutích
Sb. n. s. 1612 a 1824 šlo o rozhodčí soud, spočívající na individuální
smlouvě, v rozhodnutí Sb. n. s. Č. 3325 pak o smlouvu o' rozsudím, kterou
za organisaci dělníků podepsali členové svazu, kteří podle stanov nebyli
oprávněni svaz zastupovati, byli proto jen zvláštními zmocněnci organisace a potřebovali písemné plné moci k u,zavření smlouvy o rozsudím.
Tato tři rozhodnutí se proto na souzenou věc nehodí. Ani citovaná jIž
nstanovení živn. ř. a stanov o rozhodčím výboru nevylučují platnost
ustanovení hromadné smlouvy o rozhodčím soudu, neboť závaznost ustanovení hromadné smlouvy o rozhodčím soudu plyne kromě z ustanovení
zákonných a statutárních již dříve citovaných také z ustanovení § 599
c. ř. s., podle něhož se předpisy c. ř. s. o rozhodčím :řízení vztahují i na
rozhodčí soudy, které byly zpílsobem zákonem dovoleným zřízeny po_
sledním pořízením nebo jiným opatřením na ujednání stran se nezakládajícím nebo stanovami. Takovým jiným opatřením na ujednání stran
se nezakládajícím a proto ani k závaznosti projevu souhlasu sporných
stran nevyžadujícím je právě hromadná smlouva ve svém ustanovení
o rozhodčím soudu (Sb. n. s. 6183, Rv I 810/38-3, Sb. min. spr. 1504,
Rv I 2402/38-1).
Není proto ani třeba již řešiti otázku, zdali žalobce uznal závaznost
hromadné smlouvy a zejména jejího ustanovení o rozhodčím soudu pro
sebe tím, že se pustil do jednání před tím, aniž namítal jeho nepřísluš
nost. Protože, jak bylo již dolíčeno, nebyl'O k závaznosti hromadné
smlouvy a zejména jejího ustanovení o rozhodčím ,s'Oudu pro sporné
strany třeba ani, aby Gremíum pražského obchodnictva bylo jimi zmocněno k jejímu uzavření, netřeba řešiti ani otázku, zdali, kdyby zmocnění
takového bylo bývalo třeba, byl by nedostatek zmocnění sanován ustanovením § 1 (3) zák. č. 131/1931 Sb. z. a n., platného od 1. ledna 19'32.
Jde konečně o to, zda hromadná smlouva, o kterou v souzené věci jde,
není neplatná z toho dftvodu, že nebyla schválena zemským úřadem, ev.
mínisterstvem sociální péče, nýbrž ministerstvem obchodu. Byla totiž
předložena nesporně (§ 267c. ř. s.) nejprve zemskému úřadu v Praze,
který ji neschválil z toho dftvodu, že nedbá ustanovení § 114 b) živn. ř.
a svým 'Obsahem jeho meze překročuje, a teprve pak k odvolání smluvních stran byla schválena ministerstvem obchodu, jak je patrno také
z ní samé. Soudy jsou vázány pravoplatnými rozhodnutími, které vydaly
správní úřady v mezíoh své pftsobnosti, a nesmějí se obírati materiálním
obsahem jejich, a to ani tenkráte, kdyby se příčila zákonu (Sb. n. s.
Č. 11710,2198, 2222, 2708, 4690, 5015, 5059, 5804, 6396, 6494, 6552,
7552, 8279, 865{J, 8965, 10742, 11188, 11656, 12.8Q4, 13012, 13673,
14440, 14631, 14749, 14924, 15,070, 15290 a j.). Soudům tedy přísluší
právo zkoumati, zdali rozhodnutí správní bylo vydáno správním úřadem
k tomu příslušným. Schváliti hromadnou smlouvu, o kterou jde v souzené

.
14 b) živn. ř. a § 21 (3) stanov Gremia p:~žského ?bVěCI, byl podl,~
sk' úřad Tento o ní rozhodl a JI neschvaltl,
chodmctva pnslu~ny zem .J. ml;lvních stran teprve ministerstvo ob-

§: ..

nýbrž schvaltlo.. JI k ?d~g~~/~19~ 7 ř z. a vyhlášky veškerého ministers.tv~
chodu. podle zakona c. '. " . ; k 's bnosti ministerstva soclaln!
Č. 504/1917 ř. z. bylj~ vsa~ ,pn~~zaivo d~rn~ké a ochrana dělníků, jakoz
)éče mimo jiné také ž~vn?s ~ns",;e pro
v živnostenského pracovního
1zákonodárné a ~pra~:1 na;e~ltosJ~o~1~~ rozhodnutí zemského Ú'řad~,
a služebního pomeru. e o e y. o
kterou jde v souzené věc!,
jimž nebyla schválena hr?.mad?a sml011~~~~ č 499/1917 ř. z. a čl. 8 (1)
býti ,podáno podle § 143 Zlvn. r., § ~i~isterstv~ sociální péče a toto bylo
zákon~ ~. 12'5/1927 ~~. z. ,a nA~: tu nejde o pHslušnost věcnou.' pro k~~
příslusne k rozhodnu I o ~e~:
dl v vé stolici nýbrž Jen o pnrad
roU má význa?',ien, k!ery
~~~~~nosti ~ěcné nem~ zvláštní důležislušnost Junkcm, ktera}e ke IP
ské správní právo 1937, str. 94).
,
tosti (srov. Hoetzelovo ces os oven,
T,

_

1
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. j.
.
dl zák na pozustalost. Byl-Ii dědic přih1ásivší se k pozustal,?st~ p~ e žalo~u podal na děním so,?de.m. Jl!?dle § 126 n;::. Pt!\~:!:!t~i teJo ještě před podáním
dice pnhlaslvslho se z tes en. .
r
bě na kterou kožaloby, jest dě~ick~ právo 1!~~:lt~e~~~e:ntr~~oo~ědi~e přešlo, t. j.
Iidujíci dědicke pravo zemr e
, 1 sti
proti jeho dědici, nikoliv proti jeho pozusta o .
o '

(Rozh. ze dne 6. prosince 1939, Rv JI 459/39.)
,,'
. Idu H řihlásili se k pozůstalosti
V pozůstalo. stním rtzem po Leopo'
'RPobert H J'enž byl usnes"..
K t"
H a ze zakona
.,
a to z testa.mentu a eflna e 'dne 21. ledna 1936 poukázán podle § 126
dědičku přihlásivší se z testamentu. ~ato
ním okresmho soudu,! Pb z
nesp. pat., aby poda} zal? u na ' "na H však podle žalobcova preddědička, t? jest.pozustala vd~~al~;~enžalobou, podanou na ?ozftst~lost
nesu zemr~la.yz 17. p;O~lll se žalobce výroku, že pozůstala ,:,anze}ka
;po této dedlcce, d~ma~f. děditi po tomto zftstaviteli a je z dedlc~eho
Leopolda H., nem zPyso I a, d'l k pozůstalosti po Leopoldu H. dedlcráva vyloucena a ze nema a e .
'
b
P'h
.
Niž š i s o u d y za:mtly zalo u.
ke o prava.
I' .
NeJvyss, s o II d nevyhověl dovo ant.
•

v

"

D

ů

vod y:

_
" .
hověl žalobce usnesení pozůsta~~stního
zalobou, o m~ Jde, ne;y dav žalobu na pozůstalost Katenny H.,
soudu ze dne .21. unora 19.3 , Př~šlo dědické právo Kateřiny H., ta~ zy.
neboť podle § 537 ob~ .. ~ak" t k (Annu P) která se k dědictVl prthlapřejíti na její vlastní p?transmissí dědictví n~ J~J1 ?edl~ u K teřiny'
sila. Nemohlo !edy dedlckeKPrta~? ~ tedy' nepřísluší vůbec žádne dezustalos!. pozustalostl po a enne .

á

v
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dické ,právo a není proto tato pozůstalost povolána k tomu, "by byla
stranou ve sporu o dědické právo žaldbcovo. Když Kateřina H. již zemřela, musí žalobce svůj spor o. dědické právo vyříditi si s tou dědič
kou, na kterou přešlo dědické právo Kateřiny H. Neboť po smrti Kateřiny H. je tu již jen kolise mezi dědickou přihláškou žalobcovou k pozůstalosti po Leopoldu H. a dědickou přihláškou Anny P. Dokáže-li žalobce ve sporu proti Anně P., že Kateřina H. byla nezpůsobilá děditi po
Leopoldu H., pak z toho bude plynouti, že Kateřina H. transmissí nepře
nesla své dědické .právo na svou dědičku. Nedokáže-li však žalobce nezpůsobilost Kateřiny H. děditi po Leopoldu H., pak Kateřina H. převedla
transmissí podle § 537 obč. zák. na svou matku Annu P. také svoje dě
dické právo po Leopoldu H., a tím bude spor o dědické právo žalobcovo vyřízen. Když tedy v lIsnesení pozůstalostního soudu ze dne 21.
února 1936 nestojí, že žalobce má podati žalobu o určení svého práva
dědického na pozůstalost Kateřiny H-ové, nemá žalobce právního zájmu
na určení dědíckého práva sporem proti subjektu, kterému kolidujíci
právo dědické nepřísluší. Ježto k nedostatku právního zájmu na určení
práva dlužno hleděti z mocí úřední, jest j.iž z tohoto důvodu žaloba neopodstatněna, takže nižší soudy právem jí nevyhověly, třeba z jiných
důvodú.

\
čís.

I
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Promlčení převodního poplatku nepřetrhu.ie
přikazu, sloužícího jen tomu, aby erár mohl vésti

se vydáním záručního
exekuci i proti novému

nabyvateli.
(Rozh. ze dne 7. prosince 1939, R I 275/39.)
Rozvrhuje nejvyšší podání, nepřikázal p r v Ý s o u d přihlášený
převodní poplatek v předl1O'stním pořadí. D ů vod y: Bernímu úřadu
v M. nebyl přikázán v pořadí výsadním převodní poplatek, ježto jde
o převod podle trhové smlouvy ze dne 15. září 1930 a poplatek z tohoto
převodu byl vyměřen jíž v říjnu 1932, splatným se stal dne 20. listopadu
1932 a byl na prodané nemovitosti knihovně zajištěn dne 25. srpna
1933. Od tohoto zajištění uplynulo více než 3 roky, takže přednostní
pořadí poplatku zaniklo a vydáním dodatečného nového zárnčního pří
kazu na pravoplatně vyměřený a knihovně zajištěný převodní poplatek,
doručeného novým nabyvatelům nemovitosti dne I. prosince 1937, neplyne nová lhůta pro požadování poplatku v přednostním pořadí, ježto
pořadí řídí se výhradně podle původně vydaného platebního příkazu.
Rek u r sní s o u d převodní poplatek přikázal v přednostním pořadí. D ů vod y: Záruční platební příkaz byl doručen novým majitelům
dne 1. prosince 1937. Důsledkem toho byla přetržena dnem 1. prosince
1937 tříletá lhůta promlčení a vzhledem k tomu, že k rozvrhu nejvyššího
podání došlo dne 30. ledna 1939, není tu promlčení prvým soudem před
pokládaného a bylo proto rozhodnouti, jak svrchu uvedeno.
Ne j v .y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vod y:

. .,.,
odle § 72 poplatkového zákona
z Pi~~~d~ t~eFl zv~:an~ě~i která je předmětem převodu a
ze dne 9. unora
c..,..
k ' o rávních titulů. podle § 14
ředchází
v.šem
pohledavkam
~te
sOlu85rOomC'
P181 ř z který ,článkem. JIl
Pnař. m111.
. f
cí ze dne 3 kve na
.
t·
man
k č . u řádu byl. ponecbán
v platnos 1, ,prouvozovacíh~ zákonake,xe u 111lD tku z řevodu majetku, splatného před
mlčuje se prednost11l pravo pop~ab
p ve třech letech ode dne doruúčinností vlád. nař. Č. 66/1933 ,':S ; z. a t hUJ'e a nová tříletá promlčecí
'h
"kazu Promlcem se Dre L
čení plate b nI ?yn
.;., '\, n' ch prosUedků k dobytí tohoto polhůta počne bezctl, ~ou:rtrm za~~:;ll!em k dobytí předepsaného poplaťku
platku. Takovým učmnyn; ~,!os 'ak vydání záručního příkazu, vydání;
je exehlč.ní zákrok, ne111 J1.':r vs
erár mohl vésti exekuci i proti nokteré ma len ten vyznam a uc~l; abr dul nutím promlčení lhůty nestal
. vému n~by~ateh. S~ sť~ny e~~b~tfls~or~lo poplatku proti těm, již jsou
se žádny ucmny za 10 ,vy , .' r v dob I si dne 9. května pod po!.
povinni jet zaplaht!. OkOh~Ot~' ~e e~~koKpenl nemovitosti vklad zástav66 ohled!,e sp?rneho pop a u .1~edchozímu zajištění tohoto popl~tk~
ního :prava, Jest vzhle~em k~
, a v příčině přetržení promlce111
knihovním záznamem .zastav111 o pra;e tento vklad _ nehledě k tomu,
tohoto poplatku bez ~y~,7at;udE~ot~ nebyl účinným prostředkem I, vyže stal se po uplynul! tne e
y.. , ne'v šším soudem uznáno a odkadobytí tohoto po~latku, pk byl~ul:'sb]/ s. č. 12734. podle u.vedeného
oplatku promlčením zamklo, bylo
zuje se v tom ,smeru, na 1Ozhod..
přednostní pravo eraru k SpOl nemu P
proto rozhodnouti, jak se stalo.

poplat~k

0)

:r'
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l'
. é poslední vůli nikomu ani
Jestliže zůstavítel, ne~~necha ~ r~~:e~:St pozůstalosti, nýbrž pořídil
celou pozůstalost, an! urcltou P?~otlivých částkách které dohromady
'est 'eho posledni pořízení p0l!jen o jednotl~výc~ vec~ch a o Je. "
nevyčerpávajt cel~ p~zustal.?:tn~ J:~~' zhsta~itel v něm pojmenoval nehým dovětkem, nrkohv ~ave " .e
které obmyšlené osoby Jako dědIce.
(Rozh. ze dne 7. prosince 1939, R I701/39.)

7.:

1'1
v Ý s o u cl že poslední
f:S\a~~nt
nikoliv dovětek a vyV pozůstalostní věci po Pdf~/ú
pořize'ní zůstavitelovo jes!,pok da , ř'ze~í zůstavitelovo za testament
zval zákonné dědice, kten ~os e fl děod:čce Marii Č. (z posledního poo u d vyslovil, že při projedn~n. í
jeho neuznali, aby nastOl\pl I plO ~
,.
')
'd I'ava Rek u r s n I s
"
. en
nzel11 pora P .'
. t "hl" eti k jeho poslednímu ponzel11 J .
pozůstalost! po pet;u F. Je~ t~~I~z§ 553 o. z. o. jest poslední poří.'el11
jako k dovetku. D u vod Y',
t
dědic J'inak však za dovetek.
'd t·
'věf J'e-h v nem us anoven,
"
I č a
pokla a I za za . '
.
1s37 ustanovuje sice dedIce, e pPoslední vule Petra, F. z 15. srJ':'~ . peněžitými částkami a věcmi, aniž
matuje na jednothve osoby UlCl yml

f
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zůstavovala jedné nebo několika osobám jmění Petra F. nebo jeho
část, jak jest předepsáno ustanovením § 552 o. z. o. V takovém případě,
i když jmenované osoby byly nazvány dědici, jsou odkazovníky, byly-Ii
omezeny na určitou částku a nikoliv na poměrný díl celé ,pozůstalosti.
V daném případě jde tudíž o odkaz ve smyslu § 535 o. z. o. V otázce,
zda jde o závěť či dovětek, nezáleží na tom, jak zůstavitel obmyšlenou
osobu jmenoval, nýbrž na tom, zda ji povolal k celé pozůstalosti nebo
aspoň k poměrné její části. Poslední vůli Petra F. nezůstavil tento nikomu celou pozůstalost, ani určitou poměrnou část pozůstalosti, nýbrž
pořídíl o jednotlivých věcech; nejde tudíž o závěť, nýbrž o dovětek
§§ 535, 552 a 553 o. z. o. (rozh. Sb. n. s. Č. 2242). Aby poslední po-o
řízení bylo dále pokládáno za závěť, je třeba, aby zůstavitel pořídil
v něm o svém celém jmění. Prvý soud vyvozuje toto ze rčení poslední
vůle, podle níž má býti pohřeb hrazen ze zbytku jmění. Sám však již
v usnesení svém ze dne 12. května 1939 prohlásil, že zůstavitel nepořídil
o svém celém jmění, nýbrž jen o jmění ve výši 108.100 K, kdežto celé
jeho jmění podle pozůstalostního soupisu činí 121.319 K 50 h. Zůstavitel
tudíž nevyčerpal celé pozůstalostní jmění jednotlivými odl{azy a proto
jest také jeho poslední pořízení pokládati za dovětek a nikoliv závěť,
neboť i když pozůstalostní jmění, nepojaté v závěť, jest nepatrným vůči
jmění pojatému do posledního pořízení, i tak jest takové poslední pořízení pokládati jen za dovětek, zvláště když ZI!stavitel neurčil nikoho
z dědiců k zaplacení pozůstalostních dluhů (Sb. n. s. Č. 2242).

by

NejvyŠší soud
jde, uvedl

nevyhověl

v

dovolacímu rekursu a v otázce, o niž

hřeb nákladem 2.119 K 70 h, ač zbystrojila stěžovatelka sama tento O
"dil činí 7 828 K 50 h i když se
lIna nepon "dl 5' 39·1 K J'd zůstavitel
tek J'mění , o němž zůstavItel
" b tku šatstva a pra a .
,
nepřihlíží k hodnote na] "k' napadeném usnesení omylem n<!byly
zůstavil stěžovat~lc~, Jez, v~a o vt ·t I pořídil.
připočteny ke Jmenl, o nemz zus aVI e

k

čís.

,
.
ci rQtl hosti nevhodných slovních
Dopustil-Ii se hude:nf;. v ~es~~~::n ~stupu mezi tímto hostem a jináznaků a nadávek a Y - I puv I ' ebnl smlouvy jeho povinností zaným hudebníkem, ač br~o podl~'-t s tfm jak všeobecný závazek věrnosti,
kročiti a výstup zameziti, poruf~žebni smlouvě uloženou pracovati pro
tak zvláště povinn<?st mu ~e s dnost za pořádek v orchestru a je tím
zdar a zájel!' ),?d1!lkU a z dl po§v~4 Č. 1 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n.
dán propoustect duvod po e
,
"
v

(Rozh. ze dne 7. prosince 1939, Rv 1 1178/39.)
I vaného jako hudebník, přednesl,
Žalobce, jenž byl zames~nan u ~~g se měl skončiti dne 30. dubna
že pracovní jeho poměr ~ ;:I?v~n~vědi Poněvadž byl žalovaným dne
1939 po předchozí dvoumeslcm vyP,. 'Iatností prý bezdůvodně, do26. ledna 1939 propuštěn lS Ok~;~~W~'uP přísluše:jicích mu do 30. dubna
m"há se na žalovanem ~ap acem. d
~ , ech tří s t o I i c,
1939. Žaloba byla zamltnuta s o u~ y . S
n e i v y š š í m s o II dem z techto
v

•

důvodech:

Podle § 553 obč. zák. jest arciť pro rozlišení závětí a dovětku smě
rodatným, zda v posledním pořízení byl ustanoven dědic, či zda poslední
pořízení obsahuje jen jiná ustanovení. Avšak pro otázku, zda osoba
v posledním pořízení Qbmýšlená jest dědicem ve smyslu § 553 Qbč. zák.,
není rozhodným, jak zůstavitel ruto osobu pojmenoval, nýbrž obsah
oprávnění k pozůstalosti, zůstaveného obmyšlené osobě v posledním
pořízení, zda totiž obmyšlený má míti právo uvedené v § 532 obč. zák.
ujmouti se výlučně držby celé pozůstalQsti nebo aspoň její poměrné
části (na ,př ..poloviny, třetiny atd.). Zůstavitel v písemné poslední vůli
ze dne 15. srpna 1937 nikomu nezůstavi! ani celou pozůstalost, ani urči
tou poměrnou část pozůstalosti, nýbrž pořídil vpravdě jen o jednotlivých věcech a o jednotlivých sumách, které dohromady ani nevyčerpá
vají celé pozůstalé jmění. Proto jest toto poslední pořízení, jak rekursní
soud správně rozhodl, PQuhým dovětkem, nikoliv závětí, třebaže zůsta
vitel pojmenoval v něm některé obmyšlené osoby jako dědice. Námitka
~ovolacího rekursu, že zůstavitel pořídil o celém pozůstalém jmění,
Ježto pojal do poslední vůle i přání O' pohřbu, jenž měl býti ze zbytku
jmění hrazen, jest již ;proto lichá, že zůstavitel neustanovil, že celý zbytek jmění má býti vynaložen na pohřeb, nýbrž vymezil výši tohoto nákladu slovy »jednoduchý křesťanský pohřeb«. Také ve skutečnosti vy-
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'

dův

,.

t

(I

d ů:

házeti ze zjištění prvního soudu, jež

Při právnílll posouzent Jes vyc
..
'zalovaného dopustil proti
•
I že žalobce se ve vwarne
odvolací sou d prevza"
.ch náznaků a nadávky, že byl pů~odcem
hostu Dr. K ..ne.vhodnych slovn; udebníkem K., aČ jeho povll1nosh podle
v

výstupu meZI ttmto hostell1 a '.~ 'očil a očinání K-OVD zamezil. Z uveslužební smlouvy bylo, ,ab~ ~a ť
kdJ znal obsah služební smlouvy
dených zjištění plyne, ~e za °hocset'em a to~uto nadal, učinil tak vědomě
a přes to s~ pusltl do, hadky ~'I 'ednak všeobecný závazek věrnoslt, leda tímto ~'yym ledna~lr:'boyu:~16uVě uloženou povinnost pracovatr pro
nak zvlasť mu v s uze m . 'dnost zaořádek v orchestru. Že nelze
zdar a zájem podmku a zodP~~e I y vúči lEm za práci pro zdar a zájem
.
pokládati hádky s hosty a na ave
podniku, o tom nelze pochybovalt.
čís.
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" zák I bez výhrady užiti jen tehdy,
• ze
• ' • Domáhá-li se
pořídil-li zůstavitel, po,:;l~dnl V~I~o st~elém
vÓ.~en~erQu zůstavitel
však nepominutelny dedlc nep a o I pos
,
PředpiSU druhé věty § 778 obc.

I;:r

_
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pouze o části svého 'mění . t
padu posouditi, lze-Ii, hledíc] na c~i~: sft~:~~ ~.k?l~ostí konkrétního pří
nutelného dědice pamatováno.
1 nCl, ze nebylo na nepomi(Rozh. ze dne 7. prosince 1939, Rv II 354/39.)
dubna 1937 zemřel zůstavitel J
dne 21. ledna 1920 tohot . , ,.osef P., zanechav poslední
spisu ze dne 2. srpna 19~ dne,~li ~,odle ,odst~vce druhého c)
kladaní s )4 své čisté ozůstalosf
~:IS USl mne pravo volného nadědičkou této 14 jmění,Pjež za~echlá:yu;l~~Je toh~to práva, ustanovuji
svo,: sestru Marii H. Pro případ že b~ Jlzmovlteho ~eb,o nemovitého
.l ~j le H. b~zdetne přede mnou
zemrela, budiž dědičkou )4 v h"
sestra Julie B. žalobkyně ~ezr ;,:zenep m(~cera
k vol.nemu nakládání moje
října
1925)
domáhá
se'
D~~~a§
77S
zustavltelova, narozená
21.
ne
nzem,
poněvadž v něm není n j . • _ ' .a.edu1
z. neplatnoslI tohoto podlcku, vůbec pamatováno. žal~~~I" Jakoz~ola .I
?U n~po111inuteln()u dě
proJ:d~á~ání pozůstalostí po Jos~fu n~~~ n z~mltn;lI ,a n~;nítla, ,že při
uČIf~ene zalovanou z poslední vlile CO J" zakl~dc pnhlasky dedické,
loslI, ke .které se také žalovaná Přihlfsll~aa a3 na za!ovano~ ;.4, pozůsta
nebylo mc ustanoveno při pad .. _
d _
% pozustaloslI, Jezto o nich
nají se "I" pozůstalo~tí. Z to~~ ~:i; dO,vU a nezletilé dítě. Tyto
rovo
_ a a
na manzelku )4, t. j. 'I a na
nezletilé dítě ~ t j 'I
na
,Pil padá tedy v
zůstalosti na nezletilou fiřinu 'I' rou, za ovane byla odkázána )4 ponež el J' est ,. . , ' " pozustalostI. Poněvadž 'I . t '
8'
zreJillO, ze nebyl ani z k r á c '
lG Jes
VIce
číní "I, pozlIstalosti. Pamatoval tedy ZlI ten .f~v1l1ný díl Jiřiny P., který
a to bylo také dlIvodem, proč ~ 12 fefv~ve na svou ~cer.u. s do-statek
neboť uznaval za s,pravedlfvé IP , I
' ou posledl11 vuh nezměnil
obd ' I I I "
, a Jy za ovaná za svou dl
hlt
'
rze a 14 Jeho pozůstalosti tak . k o d '
ou o e ou službu
:'" a manželka dohromadv dostal' J~b ?u~? ,n~ ustan~vrl a aby jeho dcejeho prvou rozlukou a ňovým y ,~aJI.CI ~,ktere se právě uvolnUy
není tudíž nepominutelným děd~:~ze stV1l:'. ~alobkyně nezl. Jiřina P.
21. ledna 19020 pamatováno n'brž.' na neh?z n,ebyl? v závětí ze dne
tu}o poslední vůli ponechal' v Ylatn naopak hm, ze zustavitel po 12 let
dedice, ponechávaje mu podlc PzáS ~SÍ1"tam~toval na nepominutelného
č~st '" % svého jmění. Ustanoven~ za o~mlte posl,ou'pno~ti příslušnou
zustavltele Josefa P žalované z
~porne posledlJl vule Jest odměnou
žalovanou při příležitosti rozvod~1 ?p on~né ľIUžby.)Osef P. žádal totiž
konala mu. práce a služby v jeho dO~V!l1 Je
m~nzelkou, aby žalovaná
pan:a!~vatl na žalovanou v poslední vŮ~icn~~ 1 ~ {e za to ,?,ude Josef P.
N! z S 1 S o u d y uznaly podle žalob ' '! ya pr? stan zaopatřena.
Obsah poslední
iest Y' oav,olacl soud z
a rovněž i okolnost, že
v době zřízení poslední vůle t ' 21 n~sporny
edn
mohl pořizovati pouze o \.;j s~éh J. .. tk : 192?, zůstavitel Josef P.
nutelného dědice a že m~žno;t o !Daje n, ze v te době neměl nepomijmění nastala později, rozhodně d~~p~no~a~ a pO,řiz?vatí.o dalších
tornu tak, posoudil soud správně us tanovenl
a pr~ § 778
smrlIo. zustavltelovou,
Je-li
z., 'když uznal závěť
J)ne, 8.
por~:em,
ze
nO,ta~skeho

0.

řízení

*

základě po;led~f egl~uS~~!OStI.

pozůstal~stním

Nejvy
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za neplatnou, protože v ní nebylo na jedinou nepominutelnou dědičku,
ne zl. Jiúnu P., narozenou až později po zřizení závěti, pamatováno. Nestačí, jak míní odvolání, že později bylo jaksi postaráno o nepominutelnoU cihličku tím, že zůstavitel, nabyv disposičního práva k celému jmění,
ponechal žalované )4, takže žalující strana, protože k dalším opatřerím
se strany zůstavitelovy nedošlo, dědí po zákonu zbývající tři čtvrtiny.
Není ovšem vyloučeno, že zůstavitel, když později n<Jbyl práva disponovati celým jměním a když se mu narodila dcera, nechtěl měniti již nic
na poslední vůli, shledav snad tuto lidsky spravedlivou, když i v tom
případě by zůstalo dceři 'I" (devět šestnáctin) pozůstalosti. Ale tu by
šlo o pouhé dohady, které nejsou závažn~, když zůstavitel neprojevil
svoji vůli ani v závěti původní, ani později formou potřebnou pro poslední pořízení. podle § 778 obč. zák. nelze v tom případě, že se zůsta
vitelovi narodí později jediný nepominutelný dědic, poslední vůli pokládati za neplatnou jen tehdy, když bylO' pamatováno na nepominutelného
dědice jakkoliv, ale musí to býti aspo:ř1 naznačeno již v poslední vůli.
Tedy, i když nepominutelná dědička v tomto případě jako zákonná dě
dička ke zbyfku jmění fakticky něco z pozůstalosti obdržela, nelze z této
teprve dodatečně nastalé a v době testan18ntu nepředvídané okolnosti
nic usuzovati, neboť Y § 778 obč. zák. uvedený výraz »filr den keine
Vorsehung getroHen wurde«, dlužno vykládati ex tunc, tudíž tak, že
má jíti o opaUení, učinčné Y závěti samé anebo aspoň tam naznačené.
Neplatnost závěti pak nastává právě proto, že zůstavitel v závěti samé
s nepominutelným dědicem a jeho obdařením vůbec nepočítal, a tato
okolnost pro daný případ plyne přímo ze závěti ze dne 21. ledna 19,z0.
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Napadený rozsudek uvádi jako okolnoslI nesporne, ze v době poslední vůle ze dne 21. ledna 19020 zůstavitel Josef P. mohl pořizovati
pouze o jedné čtvrtině svého jmění, že tehdy neměl dědice nepominutelného a že možnost disponovati a pořizovati o dalších třech čtvrtinách
jmění nastala později, rozhodně však před jeho smrtí. Správnost tohoto
obsahu napadeného rozsudku připouští jak žalovaná v dovolání, tak
i žalobkyně v dovolací odpovědi. Žalobkyně domáhá se tedy neplatnosti
závěti, kterou však zůstavitel nepořídil o celém svém jmění, nýbrž jen
o jedné čtvrtině. Zdali lze i v takovém případě užíti předpisu § 778
obč. zák., není v zákoně výslovně uvedeno. Má-li se dojíti k správnému
vyřešení této otázky, nelze se obmeziti toliko na výklad § 778 obč. zák.,
nýbrž nutno vycházeti s hlediska širšino. Jednou z hlavních zásad práva
dědického je t. zv. favor testamenti, t j. vůli zůstav4telově sluší, pokud
možno, zjednati průchod (§§ 558, 655, 698.700,706 a 817), v pochybnosti jest uznati na platnost posledního pořízení, nikoliv na jeho neplatnost (Rouček-Sedláček III,;. 74). Naproti tomu chrání se nepominutelní dědí ci, kterými jsou toliko potomci a předci zůstavitelovi, tím způ
sobem, že zůstavitel musí na ně v posledním pořízení pamatovati dě
dickým podílem, který se nazývá povinným dílem (§§ 729, 762 a 764
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Nepominutelný dědic, který byl vyděděn bez podmi ek . ' dep~anrch v. §§ 76.8 až. 773 obč. zák., nebo byl zkrácen na Čis~é Čá~~~e
povmneho drlu, ma pravlll prostředky uvedené v §§ 775 a n' sl .
zpravIdla m~že ž~dati povinný díl (§§ 775 a 776), někdy dědi~k~' ~~~
(§ 1777): v ~npade § 778 dok.once zvrácení poslední vůle. Při tom ~šak
n~ ze p;eh~edno~tl ustanovelll § 727 obě. zák., který jedná o případech
zakonne dedlcke poslo~pno~ti~ Podle nich nastane dědická zákonná 0sloupnost, zcela nebo castecne, nezaneohal-li zemřelý platné prohláš~n'
~?Sl~??í vůle, nepořídi~-li v něm o celém svém jmění; nepamatoval-I:
a~~~te ~ o~oby, kterym by~ p~odle. zakona povinen zanechati dědický
P? I , ~e O Jesth P?::OI~lll de.dlcovc nechtějí nebo nemohou řijmouti
ded~~tvl. ~eprve uvazl-lI se vsedmy řečené zákonné předpisy p lzeři
kroCI!1 k. vyokladu druhé věty § 778 obč. zák., která zní takto: »Dosta!e-li
bezd.etny z~stavI!eI teprve po tom, když projevil svoji poslední vůli nepmnmutelneho ded!ce, pro ~ěhož není učiněno žádné opatření (»fU; den
~eme Vorsehung getroflen Isk), zapraví se jen odkazy určené pro vereJné. ústavy, k odměně za vykonané služby nebo ke ~božným ú· lů
pomer~ě v částce nepřevyšující jednu čtvrtinu čisté pozůstalosti vš~~hn~'
ostatlll
n' . t hustanovení
t
• d .poslední vůle však 'pozbudou úplne· mocI' «. 'Z e srov~lll. o o. o p:e plSU s ustanoveními nahoře uvedenými plyne že zmínene~o predplsu druhé věty § 778 obč. zák. (Testamentum ~ natione
Jze
užíti jen tehdy,
v~ I o celem svem J.me~1 srov. Zeiller, II díl, s. 791 (1) J. Domáhá-Ii se
vs~~ .nepommutelny dedlc neplatnosti poslední vůle kterou zůstavitel
p~ndrl pouze? části svého jn.,ění, jest podle okolnosti konkrétního pří
pad~ poso~dltl, ~d~ lze, hledlc na celou situaci, říci, že nebylo na neP?mmutelneho dedlce pamatováno. Uváží-li se v projednávané věci že
zust~vltel ponarození tohoto dítěte (24. října 1925) žil ještě téměř I? I t
(ze.mr~l 8. d.ubn~ 1937) a p!~s to n:pokládal za potřebné svoje majefk~
pravnr pome~y JIn~.~ upraVIlI pro pnpad své smrti, jest z toho usouditi
ze pro nezlelIlou Jmnu P-ovou učinil opatření a to kladne' z·
.'
m to I
b ť o t.
.
'
, e na nr pa·
I a. va ; ~e. o . zus a;'ltel lIm umožnil, že co do tří čtvrtin celé pozustaoslI na~t:,v~ zakonna posloupnost, k níž jest nezl. Jiřina P. vedle své
~atky step~nky P. (§ 757 obě. zák.) povolána jako zákonná dědička
oz?odnuh c. W5? Sb. n. s. nelze v ostatních směrech použíti na sou~
~eny spo.r, po~e~ad:, ':' onom případě byla poslední vůlí ustanovena manzelka unrversalnr dedlčkou.

r~rpltur)

b~z ~ýb!a.dy

pořídil-li zůstavitel ~oslední
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y~I-1i žalova1!Ý ve smíru otcovství k nemanželskému dítěti bez
preJudlce pro sp~r a byl-Ii tento smír za souhlasu stran i poručenského
SOUd?I~' zrusen, nejde o bezpodmínečné uznáni otcovství ve smyslu § 16
• 1 CI novely k obě. zák.
.
. O uznání otcovství a placeni výživného jest rozhodnouti pořadem
prava.

I

(Rozh. ze dne 9. prosince 1939, Rv I 1230/39.)

P r v Ý s o u d vyhověl žalobě o uznání otcovství mimo pne též
proto, že prý žalovaný uznal již dříve podle spisů P. a C..... ;prvého
soudu ve smíru, poručensky schváleném, nemanželské otcovství k žalobci. V odvolání uplatňoval žalovaný mimo jiné zmatečnost rozsudku
prvého soudu, kierou spatřoval v tom, že otcovství uznal a že se nezdráhal platiti výživné. Mělo prý tudíž býti usnesení poručenského soudu
udělující zmocnění k žalobě doručeno i jemu, nebo již před tím uzavřel
smír a uznal otcovství k dítěti, a když byl zrušen exekuční titul z tohoto
smíru plynoucí, nebylo zrušeno uznání otcovství a stačilo alimenty vyměřiti usnesením, takže pořad práva byl vyloučen. O d vol a c í s o u d
nevyhověl odvolání. D ů vod y: Kdo výslovně uznal před poručenským
soudem, že je nemanželským otcem dítka, jest tímto uznáním vázán,
i když napotom odvolal uznání otcovství a lze na něm se domáhati placeni výživného v nesporném řízení. Podle § 16 novely L k obč. zi/k. má
býti výživné stanoveno v nesporném řízení, bylo-Ii otcovství výslovně
. uznáno. Z pomčenských spisů vyplývá, že žalovaný otcovství k dítku
vůbec neuznal, ač doznal, že s nemanželskou matkou v době kritické tě
lesně obcoval; ze spisů soud zjišťuje, že byl původně uzavřen smír, kde
žalovaný bez prejudice pro tento spor uznal otcovství k dítku žalujícímu
a zavázal se na úplné vyrovnání zažalovaného nároku dítku z nemanželského otcovství zaplatiti narovnanoučástku 9.500 K; smír byl poručen
skv schválen, byl však stranami zrušen za souhlasu poručenského soudu
dn'e 17. dubna 1939. Z tohoto nelze vyvozovati, že by byl žalovaný výslovně a bezpodmínečně uznával otcovství a pak snad dodatečně popíral. Také při roku 9. června 1939 pouze doznal, že s nemanželskou
matkou v kritické době souložiL Proto aní poručenský soud ne\potře
boval vydávati formální usnesení pro tento nedostatek výslovného doznání otcovství, jež by mělo býti i doručeno nemanželskému otci a podle
něhož' uloženo poručníkovi podati žalobu na splnění závazků, spojených
s otcovstvím a také nemohlo býti pouhým usnesením v nesporném Hzení
určeno výživné pro žalující dítko; správně dovozuje žalující strana, že
proti usnesení, jímž bylo dáno svolení vrchnoporučenského soudu k vedení sporu, není oprávněn k nějaké stížnosti nebo opravnému prostředku
ten, proti němuž se vede spor, ježto zmocnění k podání žaloby je vnitřní
věcí vrchnoiporučenského řízení a musí býti posuzováno jen s hlediska
prospěšnosti pro poručen ce (Sb. n. s. Č. 11639, 11464, 11635). Nel'ze
přisvědčiti odvolateli, že by šlo o věc rozsouzenou. Námitka smíru je
pouze námitkou hmotně právní, nikoliv námitkou věci pravoplatně rozhodnuté, k níž by bylo přihlížeti z úřadu (§§ 240, 261 c. ř. s.), a o níž
nutno rozhodnouti rozsudkem, ač by se strany jinak nedohodly (rozll.
1744,2527,9328 Sb. n. s.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

,oovolací důvod rozporu se spisy 'podle § 503 Č. 3 c. ř. s. vytýká
dovolatel proto, že prý odvolací soud nepřihlížel k.obsahu spisu C 12/38
okresního soudu ve S., l<de prý výslovně uznal při roku dne 29. července
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1938 otcovství k nezletílé s výhradou schválení soudu vrchnoporučen_
ského,bez iprei.udice pro předmětnou r~zepři, p,okud soud poručenský
;ozepn neschval!. Tyto vyvody dovolacl JSou vsak v rozporu se spisv
Jednak proto, že odvolací soud se obsahem spisu okresního soudu ve
S. výslovně a zvláště smírem tam uzavřeným obíral a dovodil že nelze
míti za to, že by byl žalovaný výslovně a bezpodmínečně otc~vství ono
uznal, jeknak i proto, že dodatek »pokud soud poručenský rozepři neschválÍ«, kterým nyní se dovolatel snaží vysvětliti obrat »Ibez praejudlce 'Pro předmětnou rozepři« ve smíru onom uveden není neboť zmíněné prohlášení žalovaného podle doslovu smíru zní: »ialovaný bez
prejudice pro tento spor uznává otcovství k dítěti Zdence Č. narozené
dne IR ledna 1937 z matky Emilie Č., dělnice v K.« Z omezení pak »bez
.preJudlce pro· tento spor« usoudil odvolací soud správně, že k bezpodmíne,čnému uznání otc~vství žalovaným nedošlo, a není potřebí obírati
se dusledky dovozovanyml dovolatelem z názoru opačného, ať již je zdů
razňuje k opodstatnění dovolacího důvodu rozporu se spisy neb mylného právního posouzení věci, nehledíc ani k tomu, že podle obsahu
SpISU. P došlo ke zru~ení smíru. ~a souhlasii, všech účastníků. Pokud by
ve vyvodech dovolaclch vrcho],;clch v tom, ze o statusovém poměru dítěte bylo již smírem konečně určeno a nové uplatnění tohoto určení bylo·
bezdůvodným, bylo lze spatřovati opakování n<imitky věci rozsouzené
dlužno, z t.oh~ vych~:eti, že námitka věci smírem vyrovnané je námiťko~
hmotnepravl1l, o l1lZ nutno rozhodnouh rozsudkem, nedohodnou-li se
s~l:anx: jinak'"a nikoliv námitkoll věci rozsouzené, k níž by bylo nutno
pnhhzeh z uradu (srov. rozhodnutí č. 1744, 9328 Sb. n. s.).
čís.
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Zamítl-Ii prvý soud žalobu, ježto neuznal žalobn! nárok za odůvod
něnt, druhý ~oud proto, ž: u~nal po. právu vzájemnou pohledávku žalovaneho, namltanou zapoctemm, nejde o souhlasné rozsudky (§502
odst. 3 c. t. s.) ani o žalobním nároku ani o vzájemné pohledávce o níŽ
rozhodl teprve odvolací soud. Uvedl-Ii prvý soud v důvodech ro~sudku
zam!tajlcíh? žalobní nárok .~ jin~ho důvo~u, ž~ by žaloba musila býti
zatllltnuta I vzhledem k vzaJemne pohledavce zalovaného namltané za. počtením, nerozhodl tím ještě O této vzájemné pohledávce.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1939, Rv LI 427/39.)
, P r v ý. s o u d zamítl žalobu, d,omáhající se zaplacení částky nepresahujlcl hranICI 7.000 K, dodav, ze by zaloba musila býti zamítnuta
I vzhledem k vzájemné pohledávce žalovaného namítané započtením.
O d vol a c í s o u d uznal žalobní nárok po právu s tím, že jest vyrovnán pohledávkou žalovaného namítanou započtením.
.
Ne j v J Š š í s o u d ponechav výrok o žalobním nároku nedotčen
uložil prvnímu soudu nové jednání a rozhodnutí (I. j. pokud jde o roz~
hodnutí o pohledávce namítané započtenim) a v otázce, o niž jde, uvedl

v dúvodech:
žalobkyně n<lpadá odvolací rozsudek dovoláním potud, pokud jím
bylo uznáno, že zažalovaná pohledávka, kterou odvolací soud na rozdíl
ocl stanoviska soudu prvé stolice v obmezené výši 6.867 K 80 h uznal
za opodstatněnou, je vyrovnána vzájemnou pohledávkou žalované. Dovolání je s hlediska § 502 (3) c. ř. s. přípustné, neboť k otázce jsoucnosti žalobního nároku odpověděl první soud záporně, odvolací soucl
však kladně, a o vzájemné pohledávce započtením namítané rozhodl
teprve odvolací soud, takže nejde o souhlasné rozsudky nižších soudÍ!
ani ve výroku o vzájemné pohledávce. Na tom nic nemění, že se v r0'2.sudku prvého soedu ke konci praví, že i kdyby zažalovaná pohledávka
byla po právu, musila by býti žaloba zamítnuta vzhledem k tomu, že
žalované vznikla škoda jednak na dalším zboží, jednak ztrátou odběra
telů a to nejméně ve výši zažalované pohledávky. Touto jen mimochodem při:pojenou poznámkou první soud nerozhodl o vzájemné pohledávce, což plyne již z toho, že předpoklady nároku na náhradu škody
nejsou v rozsudku jednotlivě zjištěny a že rozsudek nakonec podotýká,
že, poněvadž zažalovaná pohledávka není po .právu, nemusil se soud
kompensační námitkou blíže obírati.

čís.

17511.

Předpis § 1323 o. z. první věta nemá na mysli jako předpoklad k náhradě škody odhadní hodnotou, že není absolutně možno uvésti poškoženou věc v původní stav, nýbrž stačl podle okolností připadu, jež posuzuje výhradně soud, že navrácení v předešlý stav není dobře možné.
Pokud jest nahraditi škodu způsobenou poškozením auta, v peně
zích, třebas navrácení v předešlý stav u auta nebylo naprosto nemožné.

. (Rozh. ze dne 12. prosince 1939, Rv I 1161/39.)
Žalobce se domáhá na žalovaných 10.000 K jako náhrady škocly zpÍlsobené mu poškozením auta. Žalovaní připustili, že žalobce má jen nárok na to, aby bylo auto uvedeno do předešlého stavu, nikoliv však nárok na peněžitou náhradu a navrhli dúsledkem toho zamítnuti žaloby.
P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. Od vo I a c í s o u d zamítl žalobu. D ů vod y: Náhradu škody podle § 1323 obč. z. je ,především
poskytnouti navrácením poškozené věci do předešlého stavu, je-li to
možno. Odhadní cenu pak jest nahraditi jen tehdy, když navrácení do
předešlého stavl! nedá se uskutečníti. Ježto navrácení vozu žalobcova
do předešlého stavu po stránce technické je možné, má žalobce přede
vším jen nárok na tuto restituci, nikoli na zaplacení odhadní hodnoty.
Otázka účelnosti této restituce po strirnce hospodářské přicházela by
v úvahu jedině tehdy, kdyby se žalovaní. bránili primérnímu náhradnímu
nároku žalobcovu na uvedení automobilu do předešlého stavu a poukazovali k tomu, že náklad, jejž by na opravu vozu musili vynaložiti, nebyl
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by úměrným k tomu, co by jím žalobce ziskal a že vzhledem k tomu
nelze po nich požadovati opravu, nýbrž jen náhradu odhadní ceny. Když
však žalovaní takovouto námitku nevznesli, ba naopak v odvolání výslovně uvádějí, že otázka nákladů uvedení automobilu do předešlého
stavu nepadá pro ně na váhu, není vůbec důvodu, .aby se soud zabýval
otázkou rationálnosti nebo hospodářské účelnosti jeho. Žalovaní nepopírají svoji povinnost k opravě automobilu, nýbrž bráni se jen placení
odhadní ceny. Bude-li tedy provedení opravy takové, aby vůz byl uveden do předešlého stavu, pro ně nehospodárným a na jejich újmu proti
zaplacení odhadní ceny, není věcí soudu, aby se o hosipodářský z«jem
jejich staral. Prvým soudem citované rozhodnutí Č. 13504 Sb. n. s. se
souzený případ nehodí. Neboť v souzeném případě scházejí skufkové
předpoklady, jež by odůvodňovaly, ",by z dúvodů equity přes technickou
možnost uvedení do předešlého stavu byla žalobci přiznána náhrada
odhadní ceny. Žalobce vůbec nijaké takové skutkové předpoklady netvrdil a ani prvý soud je na podporu svého názoru neuvádí. Podle toho
má žalobce jen nárok na uvedení svého vozu do původního stavu, nikoliv též nárok na náhradu odhadní ceny automobilu a pochybíl proto
prvý soud po stránce právní, když žalobě vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Ustanovení § 1323 obč. zák. pravi, že škůdce je povinen uvésti v pů
vodní stav a není-li to možné, musí nahraditi odh~dní cenu. Tím není
míněna .ovšem naprostá nemožnost uvedeni v původní stav, jakou má
na mysh § 878 obč. zák., poněvadž § 1323 obč. zák. nepoužil v němec
kém znění slova »geradezu unmnglich«, nýbrž slova »tunlich«, což značÍ,
není-li navrácení v předešlý stav dobře možným, čili nedá-li se to dobře
provésti. Rozhodnutí o tom, je-Ii to dobře proveditelné, ač to není naprosto nemožné, je ponecháno volnému uvážení soudu podle zásad
vhodnosti a slušnosti (rozhodnutí č. 13504 Sb. n. s.). Podle těchto zásad
nestačí pro povinnost uvésti poškozené věci do původního stavu pouze
ta okolnost, že žalovaní snad .projevili ochotu provésti opravu poškozeného auta, byť náklady opravy byly sebe vyšší. Neboť otázku, je-li
vhodné nahraditi škodu uvedením poškozeného auta v původní stav,
je řešiti í s hlediska poškozeného. A tu je rozhodné, zdali může žalobce
plně důvěřovati opravě auta, kterou by dali provésti žalovaní, to jest,
zdali op<ava auta bude provedena úplně tak, aby opravené auto se rovnalo plně jeho stavu před poškozením a nezavdávalo ,podnět k novému
sporu. Takové bezvadné navrácení v předešlý stav je pravidelně dobře
možné při menších škodách, které lze bezvadně bez pochybností jednonoduchým způsobem opraviti. Tomu však y souzeném případě tak není.
Neboť svědek Josef B. uvedl síce, co všechno na autě při zevním ohledání je poškozeno, avšak nebylo zjištěno, které součástky auta mimo
to byly poškozeny, neboť svědek Josef B. udal, že nemůže zjistiti, co
schází motoru, až teprve při jeho rozebrání a že není vyloučeno, že

689

i v karoserii bude také něco prasklé a že teprve po rozebrání auta by
mohl říci, zdali po proponovaných opravách bude auto v původním

stavu. Rovněž znalec ing. Vladimír E. nemůže říci před rozebráním auta,
je-li poškozena kliková hří~el a a~~T1!~látor, na;val. auto v nynější~
stavu ruinou a nemohl se vubec vYJadnh o cene rumy, kterouproh
tomu svědek Ladislav H. odhadl na 3.000 K. Svědek Josef B. uvedl dále,
že přivede auto do původníh.o ~ta."u za 4.000 ~ ~ž 6.000 ~, ?ebude~!i
motoru nic scházeti, kdežto zJlsh-h se po rozebram motoru, ze Je na pnklad ohnutá kliková hřídel, pak by se zvýšila oprava o 2.200 K a mon.táž by stála přes 150 K. Znalec ing. Vladimír E. vyslovil po~hybnosh,
že i při vynaložení nákladu 6.000 K na opravu auta byl by vuz za tuto
částku prodejný a pochybuje i, že částka 6.000 K by st,,:člla na opravu
auta. Byť by i vůz po výměně všech P?š~ozených a ~OZ?ltý'ch ,s?učást~k
byl zase v pořádku a docil~val by ,steJne bezpečnosh pn J!zde pko v~z
v původním stavu, nelze pn takovych pochybnostech a ,;ahledech ;m!něných osob dospěti k závěru, že poškození auta je tak J~dnoduche, ze
by bylo lze provésti opravu be: nesnází.." bez pochyb,nosh !ak, a?y stav
opraveného auta se rovnal pine stavu pred poskozelllm. Duvodne proto
nedůvěřuje žalobce, že opravou auta svěřenou k obstarání žalovaným
bude auto uvedeno v původní stav, zejména, když, jak zjištěno, mělo
auto před poškozením.. cenu asi 10.000, K, kdežto po opr,,:~ách by m~lo
podle svědka Ing. H. Jen cenu 7.0?O az 7.500 K. ~est tU;iIz y so~zen:n:
případě uznati na náhradU odhadlll cenv auta, byť I navracem v predesly
st~v nebylo naprosto nemožné; podle toho, co uvedeno, nejeví se dobře
možným. Ježto však, pokud se této odhadní ceny týče, byla zjišt~ní
prvého soudu odvoláním, napadena a ,odvolací ~?~d násl~~kem sveh~
nesprávného právního nazoru tyto vytky nevyndll, nemuze dovolacl
soud rozhodnouti ihned i o výši odhadní ceny a nezbývá, než rozsudek
odvolacího soudu z toho důvodu zrušiti a vrátiti mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
čis.
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Užívá-Ii soutěžitel ve styku zákaznickém označení »Oxygena« a
v obchodnim styku znám pod túnto označenim, jež jest součásti
firmy a jež se v kruzich zákaznický~ již vžilo.j~ná P? pří~ě v
pom s předpisem§ 11 (1) zák. proh nek. soutezt druhy soutezltel,
napotom volí !iremní název, jehož součásti jest slovo »Oxygen«.

je-Ii
jeho
~oz:
Jenz

(Rozh. ze dne 13. prosince 1939, Rv II 425/39.)
Žalující ,provozuje od roku 192'5 jako veřejná obchodní společnost
pod jménem S. a Sch. »Oxygena« výrobu a zužitkování stlačených a
rozpuštěných plynů pro živnostenské účely. ,Hlav~í výr,~b?u jest výroba
kyslíku. Podle jejih~ před;,esu ve sty~u.. ~e zakazmky u..z,lva ,;a.zvu »O:,y"ena« bez dalšího hremmho označelll Jlz po dobu delsl desllI let a Jest
;;'ezi zákaznictvem všeobecně tak označována. žalovaná firma, ač vě
děla, že žalující strana jest v obchodním styku známa pod označením
Civiln1 rozhodnuti XXI.

4'
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»Oxyge~a«, dala si v.!'o;:e 1937 název »Oxygen«, továrna na kyslík a
označ;ll1. »Oxygen« UZlva ve styku se zákaznictvem. Toto označení iest
..
takove, ze mohou lehce vzniknouti v obchodním světě a ve styk

kazniky . •
• I .. .
u se za•
zame~y se za ulICI stranou, neboť »0 x y g e n« jest téměř tatozné o~načem firmy »Oxygena«, kterého žalujíci strana užívá po právu
d~le nez 10 I~t. O~~ačováni tín~to názvem vede také ,skutečně k zámě
n~m s fIrmou zalupc!. Toto Jednani žalované strany jest v rozporu s dobrym: ~rav-ť so~těze .a způsobilé žalujíci poškoditi. Slovo »Oxygen« není
totozne. s ceskym vyrazem kyslík, nýbrž jest názvem fantastickým tak
jak? nazev »Oxygena« .. Už~vá-li tudíž žalovaná strana fantastického
j1~ena.»O~ygen«,.. zas~huJe hm ve smyslu zákona o nekalé soutěži, po~
nev~dz muze v~ejlh za~ena. Žalující se proto domáhá výroku že žalovan~ • Jest povmna, zdrzeti se, označení své firmy názvem »:Oxygen«.
N! z S I ~ o u d! uzna~y podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto
d UVD d u: Zazalovany název »Oxygen« je součástí firemniho znění
podmku str~ny žalované. Žalújíci strana má ve svém firemním zněni pod?~n~ oznace~1 »Oxygena« ~ toto její.oz,načení se vžilo u jejích zákazmku J~ko zkracen.e. označem llr::n Y JeJlho podniku a je také použiváno
a to po dobu delsl sedmI let. Zalovaná strana počala označovati svůj
POd?lk slovem ~O~yg~?<~ teprve od. roku 1937. Je tedy správný úsude'k
~rveh~ soudu, ze zalujlcl strana ma právo přednosti při používáni oné
hr~mm zkratky před slranou žalovanou. Nemůže býti pochyby, že mezi
ob.ema. podm~'y takto, označenými může vzejíti záměna u zákazniků
Jez}o. Jest pocltah se zákazniky průměrnými. Je sice pravda, že plné
zne~: hr~m obou p~dnik~ stran je od sebe dostatečně rozlišeno, avšak
pou~lvanl zkr~~ek hr':.m?l~h je .v přirozenosti zákazníků a jejich snaze
vyblr!h. z delslho zn~11I flfe~nlh?: Jednotlivá ~Iova a užívati jich jako
oznacem po~nlku. Ma proto zalujlcl strana pravo i na ochranu takové
zkrafky, kdyz pr?kazala, ž~ jí skutečně používá a když má před žalovanou stranou narak na prednost v tomto použivání. K označení svoj'
flrm! ~ohla pak .žalující strana použíti jakéhokoliv znění (jež se jina~
nep~lČ! ustanove.m obchodního .zákona ~neb? živnostenského řádu). Nen;ruslla,. Jak. t~rdl odvolatel, pocltalI s lIm, ze snad později jiný podnik
SI z~oh steJne anebo- podobné .označení, nýbrž bylo naopak věcí žalovan~ strany! abJ: ~bala nabytych práv žalujicí strany a volila znění
S~OJI pozdejl vzmkle fIrmy tak, aby se nedostala do rozporu s předpisy
zakona o n~ka~é S?utěži.P~oto. není ~trana žalovaná o,právněna poUživatI ~ ozna:en: s~eho podmk~ Ja~o. firemního znění slova, které je podob~e Oznacem fIn~f strany zalujlcl a které by nejen mohlo vésti ale
ktere v: skutečnostI I vedlo k záměně mezi oběma podniky. Jestliže' obě
strany JSou soutěžItelé, vyrábějící a prodávajicí zboží té h o ž druhu
(ky~lik).a ve styku .zákaznickém záměna mohla a může vzejíti, bylo žalo.be ravem vyhov~no a to nejen podle §§ ll, 15 zák. o nek. soutěži,
nybrz I p.?d!e.§ 1 ~It. zákona, neboť neni pochyby, že jednání žalované
strany zjlstene prvym soudem se tak příči dobrým mravům soutěže.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

~ čis.
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D ů vod y:
»Nesejde na tom, zda výraz »Oxygen« jest vědecký a mezinárodně
vžitý výraz, užívaný v nejširších vrstvách pro kyslík, když jde o žalobu podle § ll, odst. 1 zákona proti nekalé soutěži, jíž se žalobkyně.
domáhá, aby se dovolatelka zdržela označení své firmy názvem »lOxygen<<. Tu jest rozhodné, že podle zjištění uživala žalobkyně, dřive než
dovolatelka začala uživati výrazu »Oxygen«, k označení svého podmku
výrazu »Ox.ygena«, jenž jes~ souča~ti)ejí .!irmy, .~ že se t,:t~ zkr~cené
označení jejlho podOlku u zakazmku JIZ vZllo, amz bylo zj1steno, ze by
tak učinila po právu. Proto nelze přisvědčiti dovolatelce, že žalobkyně
měla voliti jiný obrat nebo jiné označení, odchylné od označení podle
minění dovolatelky druhového, aby!p'rý tak mohla obhájiti svoji posíci.
Bylo naopak povinností dovolatelky, aby dbala toho, že žalobkyně Uživala po právu k označení podniku již dříve výrazu »Oxygena«, které se
nadto mezi jejími zákazníky již vžilo; bylo proto na žalované, aby označení svého pQdniku upravila tak, aby mezi zákaznictvem nemohl.o vzniknouti nebezpeči záměny obou podniků. Že zde možnost zámeny Jest,
uznaly správně nižší soudy. Při tom není bezvýznamné, že oba podniky
soutěžitelsky vystupuji tak, že se kruhy zákaznické také místně dotýkají
nebo postupují. Průměmému zákazníku utkví totiž v paměti, pokud se
týče bude pozornost jeho upoutána slovem »Oxygena« nebo »Oxygen«,
aniž se bude zpravidla ještě starati O celé firemní zněni stran. Slova
Oxygen a Oxygena jsou \pak tak souznačná, že tu zejména vzhledem ke
stejnému předmětu výroby u obou podniků zajisté dlužno připustiti mo~
nost záměny, jež dostači k naplnění skutkové podstaty § ll, odst. 1 zakona proti nekalé soutěži; vedle toho bylo zjištěno, že tu k záměně podniku v kruhu zákazníků skutečně docházelo. V jednání do vola telči ně jest
proto dána skutková podstata § ll, odst. 1 zákona proti nekalé soutěži.
čís,
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Předpokladem bezúčinnosti propuštění podle § 55, odst. 1 zákona
26/1929 Sb. z. a n. jest, aby léčebná péče v odborném ústavě léčeb
ném nebo v lázních pod lékařským dozorem byla skutečně zavedena,
aby se propuštění stalo jen z důvodu tohoto léčení a aby k propuštění
došlo po podáni návrhu nebo žádosti o léčebnou péči.
Nesprávně daná výpověď nepůsobí pro nejbližší přípustné. ča~vé
období, nýbrž účinkuje, pokud jde o zrušení pracovmho pomeru, Jako

č.

řádná výpověď'.

(Rozh. ze dne 14. prosince 1939, Rv I 764/39.)
Žalobci byla dne 20. srpna 1936 doručena písemná výpověď z jeho
služebního ,poměru s žalovanou obcí ke dni 30. září 1936. Neuznávaje
platnost této výpovědi, domáhá se žalobce placení jemu příslušejicích
služebních požitků a k opods,tatnění žalobního nároku uvádí, že žalo-
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vaná obec nebyla vůbec oprávněna mu dáti ze služebního paměru výpavěď a tak paměr ten zrušiti, ježta v květnu 1936 s ní ujednal, že jej
vezme zpět da služeb a panechá jej v služebním paměru tak dlauho, dokud nezíská nárak na pensíjní neba ínvalídní dávky u pensíjníha ústavu
vP., caž se dosud nestalo. Dále tvrdí, že žalovaná obec nebyla oprávněna dátí mu žalobní výpověď proto, že v té době byl nemocen a nehledě k tomu dala žalovaná žalobci výpověď opozděně, ježto výpověď
byla doručena žalabci teprve 20. srpna 1936, takže služební poměr žalabcův k žalované trvá i nadále ad 1: října 1936. P r v Ý s a u d zamítl
žalabu. O d val a c í· s a u d jí vyhověl da částky 2.000 K. D ů vod y:
Předpis § 55 zákana ze dne 21. únara 1929 Č. 26 Sb. z. a n. stanaví, že
pajištěnec, jenž byl padroben léčebné péči v odbarném ústavu léčebném
nebo v lázních pod dazorem lékařským, nesmí býti z duvadu tohoto léčení propuštěn ze zaměstnání a nesmí mu býti dána výpověď po dobu
léčení a že zavede-Ii se léčebná péče, jest takové propuštění nebo taková
výpověď bezúčinnou, došlo-li k nim po podání návrhu nebo žádosti za
léčebnou ,péči. V daném případě jest prokázáno, že ne mocenské pajišťovně soukromých úředníků a zřízenců v Č, B: došla dne 25. srpna 1936 .
žádost o povolení lázeňského (sanatorního) léčení, podaná a podepsaná
žalobcem a znějící (tištěná) »Na doporučení svého ošetřujícího lékaře
žádám o povolení lázeňského (sanatorního) léčení za podmínek stanovených správními orgány, jež jsou mně známy«. Z toho plyne, že žádost
tato byla podána teprve potom, když již žalobci byla doručena výpověď
a že tedy výpověď ta není protobezúčinnou podle hořejšího zákonného
předpisu. Zbývá tudíž zabývati se námitkou žalobce, že mu nebyla výpověď dána v zákonem předepsaný čas a, že proto není služební poměr
skončen. Mezi stranami není sporu, že na služební poměr žalobcův se
vztahují předpisy zákona ze dne 11. července 1934 Č. 154 Sb. z. a n.
(zákon o soukromých zaměstnancích). Přec!pi'S § 31 tohoto zákona stanoví, že výpověď muže býti dána na šest neděl ke konci kalendářního
čtvrtletí, netrval-li pracovní poměr ve smyslu ,tohoto zákona u téhož zaměstnavatele nebo v témž podniku v den výpovědi déle než patnáct let
(odst. 2 a). Výpověď jest jednostranný projev jedné strany smluvní ke
druhé, kterým vypovídající strana podle práva jí smlouvou nebo zákonem přiznaného způsobuje zakončení smluvního poměru. Odvolací soud
jest toho názoru, že ;projev o výpovědi musí druhou stranou dojíti. Při
doručování poštou ovšem stačí, byly-li zachovány příslušné předpisy
o doručování. V souzeném případě byla výpověď doručena žalobcí teprve 20. srpna 1936. O počítání lhůt výpovědních nemá zákon zvláštních ustanovení a platí tedy předpis § g02 abč. zák., podle něhož konec
lhůty určené podle týdnů padá na ten den posledního týdne, který odpo-'
. vídá svým pojmenováním onomu dni, jímž lhůta počíná. Jak patrno
z kalendáře, připadal 20. srpen 1936 na Nvrtek, takže konec lhůty
~estinedělní by spadal teprve na 1. říjen 1936, připadající rovněž na
ctvrtek. Z toho patrno, že nebyla zachována předepsaná šestinedělní
. lhůta, jinými slovy, že by byla musila býti výpověď doručena nejpozději
19. srpna 1936, aby bylo lze považovati poměr služební za skončený
ke dni 30. září 1936. Naproti tomu byla ovšem tato výpověď včasně

dána, ,pokud jde
31. prosince 1936
mu příslušející, t.
Ne j vy Š š í

o následujíc~ č!vrtletí, t<lkže slu~ební pom~r s~ončil
a žalobce ma az do tohoto dne narok na sluzebm plat
j. ve výši 2.000 K.
s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.
D ů vod y:

Podle nenapadeného zjišt~ní ,0dv?l~cího soudu, byl~ žalobc~ dne ~O.
srpna 1936 doručena písemna vypoved z jeho sluzebmho 'po~leru s z~
lovanou obcí ke dni 30. září 1936. Poněvadž žalobce tvrdIl, ze tato, vypověď jest bezúčinná pod~e § 55 zák. Č. 26(1 ~2g Sb. ~. a n., jest tre~a
předem se obírati touto ota.zk?u. podle prvm ve!~ prv,mh? odstavce § p5
dotč. zákona pojištěnec, jenz byl podroben lecepne, p~Čl v odb?ln~~
ústavě léčebném nebo .v lázních pod dozorem lakarskym, nesml býtI
z důvodu tohoto léčení propuštěn ze zaměstnání. Podle druhé věty téh~ž
odstavce jest takové propuštění, t. j. je~ proiP:uštění, které se s,talo ,z duvodu že zaměstnanec byl podroben lečebne peČl v odbornem ustavě
léčebném nebo v lázních pod dozorem lékařským, bezúčinné tehd~, zavede-li se skutečně léčebná péče a došlo-li k němu po podání navrhu
nebO' žádosti o léčebnou péči. Předpoklady bezúčinnosti propuště~í p?dle § 55, odst. 1 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. jsou tedy tyto: 1. ze lečebná péče v odborném ústav~ léčebné!n nebo v I~z,m~h pod do;orem
lékařským byla skutečně zavenena, 2. ze se propustem stalo z ~~vadu
to hola léčení a 3. že k propuštění došlo ,po podání návrhu nebo zadostol
o léčebnou péči (Sb. n. s. Č. 13909). Jest tedy jedním z předptYkladu
bezúčinnosti výpovědi podle § 55 zá~. č', 26/1929 S~. z: ~ n:, ze k vypovědí došlo jen z důvodu tohoto ~ečenl. V souzen~ veCl ~sak nebylo
zjištěno, ba žalo,bcem ani t~r,zeno, ze by m~ bXla z~lo~~na obec, dal~
výpověď proto, ze SI podal zad~st o za::,edem lec,ebne pece neb?"ze ta.
ková péče byla zavedena. Chybl tedy jlZ tento predpoklad b~~uclllnostt
výpovědi podle tohot? ustan,ovení, výpově?, byla, proto se zretel':~1 ~a
toto ustanovení platna a netreba se Jlz oblratt otazkou, zda I dalsl naležitos! bezúčinnoslí vý,povědi podle § 55 zák. Č. 26/1929 Sb . z. a ,n.,
totiž zda k výpovědi došlo po podání žádosti ,o léčebnou ,péČI, jest ,da~a
čili nic. Správným jest právní názo~ odvolaclho soudu: ze dotčen,a vypověd' nebyla pť}dle § 31 zák. Č, 154/1934 ,S~. z. a ~. z:,lobcl oznamena
včas. Než na tom nezáleží, neboť i výpov~dl nesprav~e d:,~ou se pra:
covní poměr končí a to v den, ke kteremu byla vypoved n~spr~vn~
dána, Výpavěd' nepůsobí totiž pro n.ejbližší ,příp~stné ,?bd,nhl; ny~r~
účinkuje, pokud jde o zrušení .pracovmho pomeru, pko r,,;dna vypove?,:
Skončil proto pracovní poměr žalobcův s žalovanou abcI dne 30. zan
1936 .
čís.

17514.

Zákon o jízdě mot. vozidly č. 81/1935 Sb. z. a n.
K pojmu provozovatele podle § 45 uved. zák .
PoSkytla-ii finna ať na základě ujednání (§ 863 abč. zák.) nebo bez
zvláštního ujednání,' pouhým přijetím ochoty se strany vlastníka moto-

čís.
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rového vozidla, svého zaměstnan
ním jízdám svých

'ak

"d"

zástnpců, ce~~'{Cí~h r~ ~c~ k pra~i.deln~~ ob~hod

provozu motorového vozidla třeb J .
J~Jun ~bozun, ucastntla se
vého vOzidla z obchodů ujednany':' :stnpcttá hPlab~i vlastníku motoroto,u provisi.
a ces c s Jeho vozidlem, urči(Rozh. ze dne 14. prosince 1939, Rv II 410/39.)

• Žalobce se domáhá na žalovaném K I H
.•
skody, již utrpěl při srážce motoc kl ar u .' ~ hrme »M.« I"'hrady
Karlem H. Srážku zavinil podl .• 1\ u, na !lemz Jel, s autem, řizeným
tím, že jel v ipodnapilosti aut e za o co va -prednesu žalovaný Karel H.
povozu odbočii do rava tak <;m rychle ': neopatrně a při předjíždění
žalobce jel tak těsn~ po své Íe~~ z~Chy.trl.zalo,bce na motocyklu, ačkoliv
leva. žalovaný Karel H bit ~,s rane, z~. Jlz nemohl vyhnouti víte do
1:<0 přestupek podle §
t / / 1'O,SVOJI" neop~trnou.iízdu, ,:dsouzen
fIrma, poněvadž byla v dob' .. h ad Ul az zalobcuv ruč I take zalovaná
e
žalovaným Karlem H., jenž ~
o .J:: provozov,:teikou .auta, řízeného
tehdy s autem na obchodní c:stězal;:r~n~?cem zalovane firmy a byl
do výše zjištěné škody o d v 0'1 a'c' I Z s Id s o ~ d Y vyhověly žalobě
lobce jel v době nehoď těsně
I S.o u
z techto cl ů vod ů: Žajiž více do leva vyhnoIti kdež~Od!el kraje, v~zovky 8 nT široké a nemohl
cyJdi~ty K. projeti a tím' zamez~iiz~r~~~ny A' mO,hl snadno vedle moto~al'cl s~ r:ov,:zu, zajelo však celou pOIO~;d ~~o p~r~~;~~e ťtrany , vyhýc
za ovany ndlc H. doznal že vid'l
as I vozovky, ač
e .'
přijiždějícího žalobce a ~y' slovn: d·na vlzd~lenost 200 m naproti němu
,
I'
e ozna ze přes to mu . I d
" vJe o cesty
a ze Ce a nehOda se stala během okal "k' Z t h
když viděl bližiti se žalobce n
.~Z1 u'"o, o plyne, ze žalovaný H.,
povoz, nýbrž musel vyčkati ~ž I~;~~; ~~. ~adnych okolností předjížděti
měl Vozovku volnou, Směl přediížd,/YIS a Píojede ~ pak teprve, když
~.poslední chvíli, právě, když bylo e IZIPd~voz. aloval;yH. nesměl vůbec
Slfoké a kdy žalobce proJ'ížde'l .e tVOt a ve stejné lInu na vozovce 8 m
.',
, VJE I omuto do cesty
.,
•
nemo hl anI preclvídati a nebyl ". Ob
, . ' coz prece zalobce
do leva uhnouti nemohl Že s/z ~u ec s to srazce zabrániti, ježto více
zachoval žalovaný H., kel mus: ako~o.utou tre~tuhod~ou neopatrností
na vozidlo žalobcovo je /ySvětlitlel~lo byh ~o~,o v".dom, ze musí naraziti
by: schopen správně ~dhadnouti VZdáif;~~~ V~~~d:le ~~I hOdnaPJlý a ne~ zalobhce ~eJze mIuviti ? spoluzavinění, neboť nen;ohl °př~t,Jret)m?, že
. zac ova takovYl11 zpusobem a k ,',"
Vl a 1, ze se
'
j~koukoliv rychlostí. žaÍovaní
e ,sr,a~ce !1;uselo dojíti ať jel žalobce
.
ipredpokládati, že řidič v poslední~U~~dejl:.: ceho by byl mohl žalobce
nezachoval náležitou opatrnost . k amz~t mu vJed.~ do. cesty a v čem
samém levém okraji vozovky
J~
dne te~y pocmah, když jel po
fy M. na škodě žalobcově by' la o ,u: J e o otazku ~poluzodpovědnDsti
.
, v e c posouzena prvym soud
••
' , J I'
sp ravne.
e- I totiž nesporno že "ďč H · .
em rovnez
firmy a jako řidič p'řidělen i;rmo~' ~I .b
~am~stnancem jmenované
fy. M., jejž vede Marie Č . k ,
,uze ne o rna a to do skladu
ll, že auto slouží k akviSi~ť~r~ ~~~fuc, k~l1slgn;niho skl~du této firmy,
upce II my., Je-ll dale zjištěno, že .
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H. jest placen žalovanou firmou a, je-Ii na cestách s jejimi obchodními
zástupci, bere od firmy zvláštní honorář 30 K denně, takže žalovaná
firma hr.adí celou osobní režii auta a úraz žalobcův se stal právě, když
žalovany H. Jel s obchodním zástupcem žalované firmy z jejího příkazu
na služební cestu, pak nemůže býti žádné pochybnosti o tom, že žalovaná tírma jest spoluprovozovatelkou auta a žalovaný řidič H. jejím
pomocníkem, jejž pro provoz auta za osudné jízdy použila. Zodpovídá
tedy za škodu nejen jako provozovatelka (§§ 45, 48, 52 zák. čís. 81/19'35
Sb. z. a n.), nýbrž i podle § 1315 obl'. zákona, neboť bylo zjištěno, že
její řidič Karel H. je osobou zcela nezdatnou, když byl trestně odsouzen
pro přestupek § 335 tr. z. a zavinn úraz žalobcův svou neopatrnou
jízdo~ pro svoji opilost, tedy hrubým zaviněním. Jest při tom lhostejno,
kdo Je vlastníkem auta a kdo dal auto pojistiti. Že auto slouží v prvé
řadě k obstarávání zájmů žalované firmy, je zřejmo nejen z toho, co
bylo uvedeno, nýbrž i z toho, že udánlivý vlastník auta a prokurista žalované firmy Stanislav Č. nepoužívá auta skoro vůbec, neboť se zdržuje
stále v P., kde má i svůj byt, a auto je pouze k disposici obchodnimu
zástupci žalované firmy.
N e j v yš š i s o u d nevyh0věl dovolání.
Důvody:
počítati s tím, že žalovaný řidič si bude počinali s poa předepsanou opatrnosti (srov. § 106, odsl. 4 vlád.
nař. č. 203/1935 Sb. z. a n. a že zmírní při předjíždění rychlost svého
motorového vozidla na takovou míru, <[by mohl v prostoru, který mu
vzhledem k šířI silnice a k dané situaci zbýval, bezpečně projeti. Že
žalobce odhadl situaci správně, lze souditi z toho, že zajel, jak mohl
nejvíce, na svoji levou stranu, čímž žalovanému řidiči uvolnil dráhu
k předjetí povozu. Jestliže žalovanému řidiči tento prostor nestačil a vjel,
jak bylo Ddvolacím soúdem zjištěno, žalobci do dráhy, ač tento jel nasamém levém okraji silnice, není pochyb o tom, že vinu na srážce má
jediné žalovaný řidič. Rychlost žalobcova motorového vozidla není v pří
činné souvislosti s nehodou.
Podle zákona č. 162/1908 ř. z. byli vedle řidiče odpovědnými za
škodu, vzniklou provozem motorového vozidla, buď vlastník nebo provozni podnikatel (§ 1, odsl. 3 uvedeného zákona). Zákon Č. 81/1935 Sb.
z. a 11. zavedl v § 45 jednotný pojem provozovatele, kterým je btiď
vlas'tník, užívá-Ii svého vozidla sám, nebo je jím někdo jiný, který nepatří k osobám, připuštěným k provozu (provozním .pomocníkům, § 52,
odsl. 1 uved. z"kona) a který vozidla užívá - zpravidla na základě
úmluvy s jeho vlastníkem - ke svým vlastnim účelům. Zda jest vzhledem k rozsahu užívání motorového vozidla a k bližším podmínkám
užívání (úhrada režie, příspěvek na opravy atd.) pokládati uživatele za
provozovatele ve smyslu § 45 zákona č. 81/1935 Sb. z. a n., jest posouditi podle okolností konkrétního případu. V souzeném případě užívali
motorového vozidla, které je vlastnictvím Stanislava Č., i zástupci žalované firmy a užival je ponejvíce zástupce Karel B. na obchodních

Žalobce mohl

třebnou věcnou
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cestách pro žalovanou firmu, a to pravidelně, po největší část týdne. Při
těchto jízdách se zástupci žalované firmy řídil vůz Karel H., který byl
zaměstnancem této firmy, byl jí výhradně placen a dostával od žalované
firmy při cestách s jejími obchodnímí zástupci zvláštní honorář 30 K
denně. Za tohoto stavu věci nesejde na tom, zda zástupcí žalované firmy
musili Č-ova auta užívati, čí zda si mohli poříditi jiné a zda jsou samostatnými obchodníky, čí zaměstnanci firmy M. Rozhodující je, že zástupci měli žalovanou firmou tím, že tato platila stálého řidiče a že jim
zjednala možnost používatí určitého motorového vozidla, ulehčenu
práci, která byla též prací pro firmu M., neboť zástupci cestovali jako
zástupci žalované firmy. Poskytnutím řidiče se žalovaná firma účastnila
provozu motorového vozidla, jehož vlastníkem jest Stanislav Č., ať již
se to stalo ve smyslu ujednání se Stanislavem Č. (§ 853 obč. zák.) nebo
bez zvláštního ujednání, pouze příjetím projevené ochoty se strany vlastníka. Na tom nic nemění, že zástupci platili Č., pokud se týče Marii Č.,
část provise z ujednaných obchodů. Rovněž je bez významu, zda snad
bylo »ujednání«, na základě něhož užívala Č. auta žalovaná firma svými
zástupci, pokud jde o smluvní vázanost pro jaroslava Č., výhodné, takže
tento mohl' kdykoli užití auta odepříti. :Jest tedy žalovanou firmu M.
pokládati za provozovatelku motorového vozidla a odpovídá za způso
benou škodu solidárně s Karlem H. jako osobou, kterou připustila k provozu (§ 52 zákona čís. 81(1935 Sb. z. a n.).
čís.

17515.

Pozůstalostní řízení po zůstavitelícb, zemřelých před 16. březnem
1939, kteří po zřízení Protektorátn byli by nabyli německé státní přísluš
nosti nebo cizozemské státní příslušnosti, jest podle § 8 nařízeni o výJmuu soudnictví v občanských věcech právnícb Protektorátn čecby
a Morava ze dne 14. dubna 1939 RGBI. t, str. 759, převésti na příslušné
německé soudy v Protektorátn.
To platí i v případě, má-Ii býti projednána pozůstalost co do s~ti

tnčníbo jmění.

(Rozh. ze dne 15. prosince 1939, R I 371(39.)

Zůstavitel Rudolf M., zemřelý dne 12. dubna 1880, zanechal poslední
pořízení ze dne 9. srpna 1879, sepsané v jazyku německém. Největší část
svého jmění zanechal své osvojené dceři justině,narozené v r. 1869,

které byla odevzdací listinou městského delegovaného okresního soudu
pro Staré a Nové město v P. ze dne 14. prosince 1880 jako jediné při
hlásivší se dědičce pozůstalost odevzdána. část pozůstalostního jmění
byla stížena fideikomisární substitucí. jus'lina M., provdaná F., vdova
po vrchním zvěxolékaři v B., zemřela 23. října 1937. Podle "pisu D.
okresního soudu civilního pro B. byla národnosti německé. Rudolf M.
byl nepochybně příslušníkem německého národa. Marie R, jež jest je-

.

ge-

u osvo'enou dcerou jusliny F. se domáhá nyní vydání soudníh?
40
K jež pochází 'z pozůstalosti Rudolfa M. a byly ~aza~Y{1

d!l1~t

Joo

h~t~~~:i~t~n~r~~~~~t~~!'ta~;~el~n;,o~~~;~~
?nuts~!t~~~í jj~ě;í~~~ři ek ~:~
u'stalo'sti prvního zůstavitele, nikoliv predmho odedlce; N I z I S o
S

~~kázaly navrhovatelku s jejím nárokem na pO,ra~ IPrao~a.

U

)

o' "
o
N e j vy Š š í s o u d odstoupil tuto právm vec pnslusnemu nemeckému soudu.
Dů

vo dy:

Podle § 1 Č. 3 nařízení o výkonu soudnictví v občanských VěC:~;'
,
kt 't čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939, R
.
právmch v ~ro~eěm~~~f soudní příslušnost ve věcech nespornéh~ ří~en~
podle
práva jebrOzhod.na t
o
' čT
b P o použití práva a tato oso a nem s a
p~~slu~n?st ur I e o~~rltu rpOdle srn slu a účelu tohoto ustanovení lze
že též pozustalJstní
po
zem:e :
l~ c~ ř~d 15. březn~m 1939, kteří po zřízení Pr?te,kt~~atuo byl! .bl!' na yl1
~me~ké státní příslušnosti nebo cizozemské statm ~nslusnoshpJest
§ 8 z moci
na
v
pZ=

~dt~~d:~~a J~pokUd

předpisů německého

pnslu:I~~:;r j~~Ot~:

řízení

~~~l~

zůs~avitelich,

ttO-

~fe
úřední převésti pří~lušné, německe. S~U~! t~~~
~~~~~I~~i~~~:cS~~~~íŽpr:f~I~~n~sr~~í~~~~ictcě~ o~~~d~ře~n~ osnp~sy o této
převáděné věci

právní odevzdal

příslušnemu

čís.
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Zásada »rrous sic stantibu~~, ~čen~ v § 9~~.~~Č·s;m~ b~á~!c~
smlouvách deflnitivnicl1.! ?bz~.lás~e, )~e-lib o ope
této zásady nastal
posunutá vzájemná pInem, pn mchz ~ ez poUZI tr
křiklavý nepoměr mezi vzájemným plněním obou s ano

v.ll

v

,

Obec může za těchto ~nek zvýšit! ~~=~a~a:;!e!r p!~f~

~'1ok~~t!~~~rt!~ul:U:iz:~nj~mz~ldObU od podáni ž~loby.
Předpis

§ 1487

obč.

zák. 'neplati pro

promlčení

toboto naroku.

(Rozh. ze dne 15. prosince 1939, Rv I 612/39.)
Žalovaná strana jest. ~nibhovním '!alda~tnl~e~ :~CJ.:~~~U~~k~~~u v~~f5
t tku T n V Žaluj1cl o ec :po r
'
, t '
sa
v . . ,',
o t 0'1' tomuto velkostatku žalovane s rany ze
dodávala a dodava ~Jelpre rZI e
P kud 'e'j vodovod byl jednoduchý,
SV~hOVOdOVo~du,Po,t[:;n~~1 ~~~~'r v~dy p;o\elkostatek žalované strany
to Jest za sve ove ~~ .'
Č' tk 400 K Po světové válce provedla
v T. stanoven pausal~1 roc~1 as ouového 'vodovodu čímž se zvýšily
žalující strana .d~~krate vystav?u ~'I k dobru velíwstatku žalované
odběr vody a JeJI hodnota, coz pns o
v

,
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strany. Žalující proto stanovila ucíbiskupskému velkostatku v T. n. V.
paušál za odběr vody z vodovodu žalující strany dodávané a ode"'bírané na ·částku 4.000 K. Žalovaná strana však tento roční paušál neplatila, trvajíc na placení částky 400 K ročně. Žalující obec domáhá se
proto doplatku podle nově stanoveného paušálu za odběr vody za
léta 1935 až 1937 a léta předcházející v částce 12.000 K. Žalovaná namítla .protí žalobě, že při zřizování vodovodu v roce 1909 postoupila
správa jejího velkostatku městskému vodovodu vodu a zařízení vlastního již vodovodu. Podle protokolu ze dne 28. května 1909 neměl velkostatek proti zřízení vodovodu námitek, když bude šetřeno jeho nabytých
práv ohledně jeho vlastního vodovodu a když žalující vyhradí velkostaťku žalované takové množství vody, které .ieho objekty potřebují, při
čemž velkostatek prohlásil vzhledem k tomu, že se vzdal práva na svůi
samostatný vodovod a k tomu, že je největším poplatníkem, že nehodlá
platiti za dodávání vody poplatek, který bude obCí stanoven, nýbrž
paušální poplatek menší. Pod těmito podmínkami udělilo c. k. okresní
hejtmanstvi v T. n. V. výměrem ze dne 1. června 1909 vodoprávní povolení ke zřízeni městského vodovodu s tím, že o výši paušálu za do-danou vodu bude mezi obcí a velkostatkem uzavřena dohoda. K' této
také došlo a obec města T. n. V. vydala prohlášení ze dne 27. ledna
1917, v němž uznává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 30. října
1915 a ze dne 29. dubna 1916 za účelem splnění podmínek pro zřízení
městského vodovodu, stanovených výměrem c. k. okresního hejtmanství
v T. Jl. V. ze dne 1. června 1909, že výměr ten zůstává i pro budoucnost
P r á v ním z <Í k I a dem pro poměr mezi městskou obcí a kníž. arcibisk. velkostatkem v T. n. V., podle něhož bude dodávána voda pro '
objekty velkostatku, t.j. pivovar, zámek a hřbitov, potřebná do nejvyššího množství 36.00Q hl vody ročně za ročn,Í paušální poplatek 400' K.
V případě potřeby bude i další množství vocty dodáno, ovšem za stejnou
cenu, jaká bude stanovena pro ostatní spotfebitele. K tomu prý prohlásíli zástupci města, že velkostatku žádné další výdaje Se stavbou, !Idržováním, amortisací, stavebními náklady a provozováním nevzniknou. Toto
prohlášení jest pokládati za písemnou sm 10uvl1 mezi oběma stranami
a bylo schváleno nejdůst. arcibiskupem praiským dne 12. února 1917
a c. k. místodržitelstvím výnosem ze dne 3. září 1917. V roce 1929 byl
správě velkostatku doručen výměr městského úřadu v T. n. V. ze dne
17. ledna 1929, kterým obec zvýšila žalované straně paušál za vodu do
nejvyššího množství 36.000 hl točně, dodávanou od 1. ledna 1929 počínaje, na 4.000' K ročně, a to vzhledem k nákladům, spojeným s rekonstrukcí městského vodovodu do objektu velkostatku. Sděleno záro'veň, že do tohoto výměru lze podati stížnost do 14 dnů u okresního
úřadu v T. n. V., která také z opatrnosti podána, ale byla odmítnuta
proto, že jde o úpravu soukromoprávního poměru mezi stranami. Nato
v roce 1930 bylo jednáno o rozšíření vodovodu zabráním povodí na
děkanském pozemku č .... , náležejícím děkanskému beneficiu v T. n. V.,
pod reálním patronátem velkostatku žalující strany a podle protokolu,
sepsaného dne 30. června 1930 u okresního úřadu v T. n. V. zástupcové patronMního úřadu udělili souhlas oS tímto rozšířením vodovodu

roční

., I " ď . s výslovnou podmínkou, že obec
s výhradou schválení dOZ?rCICI~~;: t~ka dodával si do objektů místního
dovolí, aby arcl~IS~U;;SkYd vez rně~tskéhO vodovodu, zajištěnou tomuto
děkanstvl nebo jlnycl vo dU 'vního konsensu ze dne 1. června 1909
velkostatku ve, smys u vo op!a
V stano'Ven' ch na základě proč. 4S44 okresll1ho hejtmanstvl v Ti 7 ., b' v rníslodržitelství výnosem
hlášení ~alují.c.i st~a~y .z 27. i.~~~:PCOVé ~bc~ přistoupili na tento návr~
ze dne ,3. zan 1, 1 , c. ; . .
a obecním zastupitelstvem jakoz
s výhr~d?u sch,:alTemt mest~~~~e~~~~~tupců 'města bylo schváleno obecI financlll komISI. O? pr? .
o
•
d
1 srona 1930. Nato byl
ním zastup}telstvem. zal;r)1~1 ve /~hUJI zen~ne '26. 'srpna 1930 č. 1 1366,
mh O
vyd~n vYb'mler Ok!r p o~~~e~f ~u pr~ve'deni rozšíření vodovodu .na pod~
kterym y o uae eno . •
"
. tronátního úřadu zalovane
kladě dohody pr?tokolarne ~ezl ~astufc~~~ze na podkladě tohoto výsÍl any a obce ~.esta :. r;. '., u!e nan . bud~' dodávati straně žalované
slovného prohlasel11, ,z~ za~jlc~;t~~~~a 1917 a vzájemné dohody ročně
i na dále podle ujednam ze ne. 'I" enu K 400 a v důvěře v závaznost
množství 36.000' h~vody ~t ~aťs~ lll, c strana na rozšíření městského voo
ozemku d ě k a n s k é h o
a poctivost jeho pnst0t;pl. a z~.o\ ana
dovodu svo!ivši k přibralll dalslch pram~nu z ~ potvrzené dohody o do~ pouze na základě tak!o t;':Z~ stran~mln ZtOVvy~án vodoprávní konsens.
dávání vody byl okresmm ur~1 en; ~ ť, .o dvol a c í s o u d z těchto
Nižší soudy uznaly po e za? J,
,.
okud se t'če otázky,
d Ů vod Ů... Přl~věd~í!i jest názo~u z~~vfend~aZ~gr7 podléhal~ schválení
t
ve ní § 9'7 čes. obec.
zda prohlasell1 zalujlcl st:any.ze p~,
dozorčího úřadu, čí nikohv, pnd~a~l vu~~:~~V~I~í a§023 zák č. 329/1921
zříz. (úlk. č.. 7/1864
z. z.), a ?l o IV, soud U'čl'nnos! posléze
uvedeného
Ině za to ma prvm.
o
k
Sb. z. a n.,]a m~.
."
921 a nebylo ve sporu vubec tvrzeno,
zákona nastala toltz ~nem 1..~jna 1 t pitels'va na jehož podkladě bylo
že příslušné usnesel11 obecl11 o zas u
: u' rost'redku v kterémžto
'
,
. 't- odléhalo opravnem p
,
prohlá~el11 ~yda~o, Jes e Platnost 23 cit. zákona. Ale i podle § 97
případe by j~~llle pa.k ~ast~la prohl~šení žalující strany ze dne .~7.
čes. obec. znz. potre ova o Y."
.
ro obec schválení dozorclho
ledna 1917 ve příčině jeho Izava:?~t~af výklad j"k činí žalÚ'vaná
úřadu, kdyby totiž bylo mu ~e fn a ř:vzala ob~c žalující ve zmíně
strana. Podle výkladu žalova.ne ť :~ny č~ě 36000 hl vody za roční pauném prohlášení závaz~~ dod,a~a jl ro. stan~ven do budoucnos'ti, totiž
šál K 400. Tento ~~usal pry ,~a~;~n~ rekonstrukcím vodovodu, takže
.. en Při tomto výkladu obsahu
i se zřetelem ku pnkladným oP. b' f
ani v takových p.ř!padech, nes~1 b~~st~V~~ t~ jde na straně obce o závazmíněného prohlaselll nem poc ~
'že neb 10 v louče no a také nezek trvalý. Tu pak jes! VZI~ ~ UVahl\ bude treba ~prav a rekonstrukcí
mohlo býti vyloučeno, ze v ~ boudcnos I 'tO Z" následek nepoměrné zvý"d' 'kl dny' ch ktere u ou n11 l n , • ,
mimora ne na, a
d b
čátečrrí takže tfm vznikne r:elllmerne
šení dosavadm reZle plOl! o. ~I po
ži"l;í cenou vody pro něz nebllde
rozpj'etí mezi stanoveným.pausahemba r~ hj Za'vaz.ek toh~to druhu a této
d
"d' h pnjmec o ecmc .
, . d
pak úhra y v ra nyc
• 3 • es obec. zříz. bez schvalem 0povahy žádná obec podle,~ 97 c'
c n~boť do budoucnosti nebyla a
zorčího úřadu na sebe VZll! nemo hl a,
.
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nemoh}a bjti zabezpečová~a úhrada řádnými příjmy pro možný lozdil
cenovy. Pn tomto stavu vecI bylo by tedy prohlášení žalující obce ze
~n.e 2:. ledna 1917, postrádajíc schválení dozorčího úřadu, právně bezučmnym, a pro obec nezávazným. Než podle znění Iprohlášení ze dne
27. ledna 1917 nevyžadovalo ono prohlášení schválení dozorčím úřa
dem ani podle ustanovení § 97 Č. 3 čes. obec. zříz. Obojí totiž plně odů
vodňuje sprá."n~ ~ázor prvního soudu, že .závazek obce v něm obsažený
byl zJ.ednan J.edme se zretelem ku poměrum tehdy stávajícím, tedy »rebus SIC stantJbus«. První soud správně zjistil ze zápisu o schůzi měst
ské rady a vodárenské komise ze dne 14. září 1915, že paušální popl.at;k 400 K byl pro ž.~l~vanou stranll stanoven na základě tehdejší reZIII11 ceny vody. ŽaluJlCl strana nemohla ani předpokládati že bUde
nu~n? v budoucnosti provésti nákladné rekonstrukce vodovodu, jak se
prave pak v letech 1927-1931 slalo. Také při těchto rekonstrukcích se
poč!talo s tím, že žalovaná strana bude platiti tak, jako každý jiný.
Z techto oko~ností se podává, že paušální poplatek 4'00 K byl stanoven
mkohv pevne Jednoll pro vždy, bez ohledu na možné změny v budou~nosti: n~brž jen se zřetelem k tehd~jším poměrům. Nepatrný rozdíl
mezI pausáll11m poplatkem 400 K a režijní cenou vody 5·25 K = 125 K
moh~.býti h.r.azen z řá?ný<;h příjmů obce, jak sama dovolatelka přiznává.
Jest~l;e .tudlz v prohlasel11 ze dne 27. ledna 1917 jest uvedeno, že mimo
pausall11 poplatek 400 K ročně žalované straně žádné další výdaje se
stavbou, udržováním, amortisací stavebních nákladů a provozováním
vodovodu nevzniknou, nelze vzhledem k zjištěným okolnostem tomuto
ustanovení přikládati jiný výklad, než že jde o původní stavbu o amortis.ac~ nákladů této se týkajících a o udržování provozu za po~ěrů normall11ch, aneb aspoň obdobných tehdejším, nikoli však též o náklady
spojené s nepředvídanýmírekonstrukcemi a s udržováním provozu za
zcela změněný~~ P?měrů. Z těchto úvah se podává, že závazek žalující
strany v prohlasel11 ze dne 27. ledna 1917 byl převzat jen »rebussic
sta~tíb~s«, že tudíž obec o nastalých rekonstrukcích vodovodu byla a je
opravnena podle pravidel pro vybírání vodného ze dne ll. září 1930
příměřeně zvýšiti paušální poplatek původně stanovený. Tím pak jest
zároveň nepochybno, že žalující obec v tomto prohlášení nepřevzala
žádného závaz:ku, pro který by neměla v přítomnosti nebo v budoucnosti zabezpečenou úhradu v žádných svých příjmech, pročež se na toto
prohlášení nevztahuje ustanovení § 97 Č. 3 čes. obec. zřiz. ohledně
schválení dozorčím úřadem. Také z průběhu jednání ze dne 30. června
1930, an!...!obsahu protokolu o témže sepsaném, nemůže odvolatelka
. ve svůj prospěch nic vyvozovati. Přepevším jest zdůrazniti že podle
':lbsa~u. ově~e?ého opisu pr.otokolu ze. dne 30. června 1930 ~dělení povolem zalu]1cl obCI ke bram vody v dekanského pozemku se stalo toliko
za vodoprávních podmínek koncesí ze dne 1. června 1909 okresním
hejtmanstvím v T. n. V. stanovených a obcí pyohlášením ze dne 27.
h~dna 1917 potvrzených a místodržitelstvím schválených. Podmínku
predpokladu nezll)ěIiěného ujednání ze dne 27. ledna 19f7-vůbec, ledy

í pokud se týče pauMlniho poplatku 400 K, nelze z obsahu tohoto pro-

tokolu vyčísti.
Ne j vy Š š í s ou d vyhověl dovolání žalované potud, že přiznal
žalující obci zvýšený paušální poplatek za dobu od podání žaloby.
Důvody:

Dovolání s hlediska § 503 Č. 4 c. ř. s. jednak vytýká, že prý bylo neprávem použito klausule n!bus sic stantibus, která prý může příjíti
v úvahu jen v případě § 936 obč. z., jednak že prý žalobkyně nebyl~
oprávněna soukro,?opráy?í ujednání ze dne. 27: led?a .1917 jedn~s.trann~
zrušiti a smluveny pausal 400 K autontalIvne zvysllI a stanovIlI novy
paušál 4.000 K, nýbrž že prý měla jen právo pro nastalý nepoměr plnění
domáhati se zrušení úmluvy a to ve lhůtě § 1487 obč. zák. Leč zásada
»rebus sic stantibus« vytčená výslovně v § 936 jest v judikatuře všeobecně uznávána i při smlouvách definitivních, obzvláště u takových,
u nichž jde o opětující se do budoucna posunutá vzájemná plnění a při
nichž by bez použití této zásady nastitl křiklavý nepoměr mezi vzájemným plněním obou stran (srovn. zejména rozh. nejv. soudu Sb. č. 8548).
Odvolací soud vyložil důvody, z nichž vyplývá správnost použiti shora
uvedené zásady v souzeném případě a dostačí, když se poukáže na pří
slušnou část napadeného rozsudku, při čemž se jenom ~důrazňuje, že
návrh na stanovení paušální ceny 400 K ročně byl vodárenské komisi
oředložen dne 14. září 1915, a že za podklad pro stanovení výše paušálu
byla vzata tehdejší režijní cena vody, na jejíž tak pronikavé změnění
strany nemohly mysliti. žalobkyně jest tedy oprávněna dom~h.ati se
zhodnocení původně ujednaného ročního paušálu 400 K Jde nym o to,
jakým způsobem může se domoci tohoto zhoo~nocení. p'oně~adž jde
o dvoustrannou soukromoprávní smlouvu, nemuze tak ucmllI Jednostranně. Na zvýšení paušálu se sice obecní zastllipitelstvo usneslo, ale
s tím nesouhlasila druhá strana, když jí to bylo o'znitmeno. Nelze však
upříti žalující straně právo, "by.se žalobou domáhala zvý~en! smluv.~
ného paušálu. Námitka promlčem podle § 1487 obč. z. nem SIC~ neP:I~
pus tnou novotou, jak za to má odvolací soud, neboť byla v prve stohcl
výslovně uplatněna, není však opodstatněna, neboť žalující strana se
nedomáhá zrušení smlouvy, nýbrž pouze Who, aby žalovaná strana platila vyšší cenu za odebranou vodu, pročež se na souzený případ nehodí
předpis § 1487 obč. z. Okolnost; že žalobkyně neuplatnila svůj nárok
již v dřívější době má jen v zápětí, že nárok ~ůže brti uznán olP~·á."~ě
ným pouze od té doby, kdy byl u soudu uplatnen, to Jest od podanl zaloby. V tomto bodě jest dovolání částečně oprávněné. Až do podání žaloby, t. j. do 31. prosince 1937, tedy ohledně vodného za .ro~Y. 19:35 a
1936 musil zůstati v platnosti smluvený pa~šál 4.00 K r~~ne,. Jehk?z. ne:
bylo prokázáno, že žalovaná ~trana souhla.s!la .s Jeho .zvysel11,? a Jel~koz
žalobkyně zavčas nepodala zalobu ozvysem vodl11ho. pausa!~. Jmak
však se má věc, pokud jde o vodné za r?~ 1937. Vo~né)est tolI~ d:,'vka,
která vzhledem na přirozenou povahu vecI se nepJalI prede1l!, nybrz poZadll. Vodné za rok 1937 dospělo k placení dnem 31.proslllce 1937 a
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teprve toho dne mohlo býti zažalováno o jeho zaplacení. V tento den
byla žaloba skutečně podána a to na zaplacení zvýšeného paušálu
4.000 K, a proto jest nárok na zhodnocení původního paušálu 400 K pro
rok 19·37 uznati za oprávněný. Že by požadované zvýšení na 4.000 K
bylo vzhledem na úmysl stran, jak tento byl podle zjištění nižších soudů
projeven při uzavírání dohody ze dne 27.-ledna 1937, neúměrně vysoké
a nepřiměřené, nebylo žalovanou stranou namítáno; v dovolání se rovněž nebrojí proti jeho číselnému určení, nýbrž jen proti zásadnímu
oprávnění k jeho zvýšení.
čís.

17517.

Žalobě právního zástupce na zaplacení přiměřeného honoráře za zastupování žalovaného nelze rozsudkem pro zmeškání vyhověti, neobsahuje-Ii žaloba skutkový podklad pro posouzení přiměřenosti požadovaného honoráře.

(Rozh. ze dne 14. prosince 1939, Rv I 1099139.)
o zaplacení palmárního účtu uvedl žalobce že žalovaná
zůstala mu dlužna jednak hotové výdaje, jednak přiměře~ou a dávno
splatnou odměnu za právní zastupování, již žalobce vypočítává v žalobě
za jednotlivá léta úhrnnými obnosy včetně hotových výloh. P r v Ý
s o u d vyhověl žalobě rozsudkem pro zmeškání. O d vol a c í s o u d
zamítl žalobu pro tentokráte. O ů vod y: Smlouva o převzetí zastupování právním zástu:pcern jest smlouva o dílo. Advokát není sice povinen
aby vydal svému klientu specifikovaný podrobný účet za jednotlivé
pracovní úkony. Musí však jednotlivé práce v účtě určitě označiti a odměnu za ně může účtovati úhrnně. Žaluje-li pak advokát na zaplacení
své odměny a výloh, je třeba, aby v žalobě uvedl tyto okolnosti rozhodné
pro výši účtu, jehož přiměřenost posoudí soudce na základě vla:;tních
odborných znalostí volným uvážením podle námahy a času, kterou účto
vané úkony vyžadovaly (§§ 76, 226 c. ř. s., Sb. n. s. č. 2286, 3097, 5984,
6453, 10168, 11375). V souzeném případě omezil se žalobce v žalobě
na údaj paušálních honorářů za jednotlivá léta; že tyto paušální obnosy
jsou obsaženy v účtech· co do jednotlivých prací specillkovaných, žalované zaslaných a bez námitek přijatých, nebylo vůbec tvrzeno. Podle
kusých žalobních údajů je sice jisto, že žalobce má nárok na odměnu
a hotové výlohy. Jejich výši nelze však podle údajů žaloby tentokráte
vypo~ís~i, neboť j~.dn?tlivé.p'fáce nejsou .v žalobě urč.itě označeny a účty
neznameho data, ]lchz se zalobce dovolaval Jen k dukazu, nebyly k žaV

žalobě

lobě připojeny.

Ne j vy

Š

š í soud

nevyhověl

dovolání.

O ů vod y:
Oovolatel v rámci jedině uplatňovaného dovolacího důvodu § 503
4 c. ř. s. vytýká napadenému rozsudku nesprávnost právního posouzení v otázce příměřenosti honoráře; ježto přiměřenost ta znamená, že
č.

konal práce vyúčtované podle advokátního tarifu a že přiměřenost ona
nepodléhá volnému uvážení soudcovskému a tvrzení, že honorář jest
přiměřený, jest skutkovým tvrzením, které v případě rozsudku pro zmeškání postačí jako podklad pro výši žalobního nároku. Výtka tá není
však odůvodněna. Tvrzení dovolatelovo v žalobě, že žalovaný jí dluží
přiměřený honorář, není pokud jde o přiměřenost skutkovým tvrzením,
neboť přiměřenost honoráře jest úsudkem a závěrem, který lze vyvoditi
ze skutkových okolností zjišťujících zvláště, v jakých pd:vních nebo
jiných věce.ch a jakým způsobem byly vykonány práce, za něž Se honorář účtuje. Jde tedy o otázku právní, kterou musí řešiti soud v případě
rozsudku pro zmeškání na podkladě skutkových tvrzení v žalobě obsažených. V souzené věci takového dostatečného podkladu v žalobě nebylo a ani výtka dovolatele v dovoláni, že tvrzená přiměřenost odměny
advokátovy znamená přiměřenost podle advokátního tarifu, není správné
již proto, že advokátní tarif neupravuje sazby pro mimosoudní zastupování, z něhož však podle tvrzení žaloby požadovaný honorář také
pochází.
čis.

17518.

Nelze-li podle zdravotního stavu poškozeného v době před úrazem,
jakož i z povahy jeho zaměstnání (zednického polira), které záleží pře
vážně v činnosti dozorčí a nevyžaduje mimořádného vypětí tělesných
sil, usuzovati fili to, že by pracovní schopnost poškozeného byla vIivem
stáři v době dosažení 65 roku věku taková, že by poškozený neměl již
možnosti dalšího výdělku za dosavadních nebo jen snížených podmínek,
nelze závazek škiíllce k placení diíchodu omeziti na dobu do 65. roku
věku poškozeného.
(Rozh. ze dne 15. prosince 1939. Rv II 235/39.)
Žalobce (zednický polír), jenž hyl .poraněn nákladním autem žalovaného, domáhá se na tomto náhrady škody a tona bolestném 40.000 K,
na ušlém výdělku za 36 dní v nemocnici ztrávených po 21 K denně,
t. j. 756 K, diferenci mezi úrazovou rentou a výdělkem od L ledna 1936
do 30. listopadu 1936 per 216 K měsíčně za 11 měsíců, 2.376 K, a od
I. prosince 1936 do bud"ucnos!i měsíční rentu 216 K. Žalobě bylo vyhověno s o u cl y vše ch tří s t o I i c do výše zjištěné škody, II e i v y Š š í m s o II dem z těchto
důvodů:

Důvod podle § 503 č. 2 c. ř. s. spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
soud nepřipustil dílkaz znalcem lékařem o tom, že pracovní způsobilost
žalobcova vlivem stáří musí v budoucnosti zanikati, až zanikne úplně.
Avšak neprávem. Neboť znalci lékaři se již přece vyjádřili ve svém posudku, že od 1. prosince 19:38 bude žalobce invalidní 50%, kteroužto
50% invaliditu je přičísti z polovice stáří a z polovice úrazu; přihlíželi
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tedy již k žalobcovu stáří při zjišťování jeho výdělečné schopnosti. Pokud pak jde o tu okolnost, že vlivem vysokého stáří klesá i pracovní
schopnost lidí zejména fysicky pracujících, jde tu zajisté o poznatek tak
obecně známý, že ani nepotřebuje znaleckého důkazu (§ 269 c. ř. s.).
Uvádí-Ii odvolaci soud, že údaj svědka Josefa N., že žalobce byl před
úrazem vždy zdráva normálně zaměstnán, vyvrací posudek znalců lékařů o pracovní způsobilosti žalobcově v budoucnosti, nejde o rozpor
se spisy (§ 503 č. 3 c. ř. s.), jak míní dovolatel, nýbrž o úsudek odvolacího soudu, získaný na základě zhodnocení těchto důkazů (§ 272
c. ř.s.), který lze napadati dovolacím důvodem podle § 503 Č. 4 c. ř. S.,
což dovolatel konečně také činí. A tu nelze souhlasiti v tomto směru
s dovolatelem, že by úsudek odvolacího soudu byl mylný. Údaj svědka
Josefa N. o pracovni způsobilosti žalobcově v době před úrazem není
totiž v rozporu s posudkem znalců lékařů, kteří v něm měli zřetel k tomu,
jaká bude pracovní způsobilost žalobcova v budoucnosti. Při tom vycházejí znalci z té úvahy, že žalobcova počáteční pracovní nezpůsobilost
byla vyvolána výhradně úrazem, kdežto při konečné invalidítě že spolupůsobí také účinky zatím nastalého zestárnutí, které odhadují na 25%.
Znalecký posudek lékařský o neschopnosti k povolání vyvolané úrazem
podává však pouze abstraktní měřítko pracovní síly a pracovní způsobi
losti úrazem poškozeného. Podle okolností případu je však posouditi,
zda skutečně přestala by u poškozeného anebo se vlivem stáří změnila
možnost a schopnost výdělku. Byl-Ii žalobce, jak odvolací soud zjistil,
před úrazem a přes svůj věk úplně zdráv a normálně zaměstnán jako
zednický polir, je z toho usouditi, že by byl také v další době zůstal
podle pravidelného běhu věcí, s nímž je počítati, normálně zaměstnán
a že by vlivy stáří i po 60 roce jeho věku nepůsobily na jeho pracovni
výkonnost. Při rozhodování o nároku na náhradu ušlého výdělku a v hudoucnosti ucházejícího výdělku nutno totiž vycházeti z určité a pevné
základny, kterou mohou tvořiti jen konkrétní výdělkové poměry poškozeného v době úrazu. Později nastalé změny pracovních a výdělkových
poměrů mohou býti pojaty do podkladu pro výměru této náhrady jen,
když by se dalo určitě očekávati, že postihnou i poškozeného. Budoucí
jenom možné poměry nepřicházejí v úvahu. Zákony o sociální péči jsou
vybudovány na jiných základech než ustanovení občanského zákona
o náhradě škody (srov. rozh. nejv. soudu č. 13492 Sb. n. s.). Jak shora
uvedeno, byl zdravotní stav žalobcův v době p~ed úrazem takový, že se
z něho nedá usuzovati, že by pracovní schopnost žalobcova, předpoklá
daje normální běh věcí, poklesla vlivem stáří o 25% a že by v jeho
65. roce věku, kdy dosáhne nároku na starobní rentu, byla taková, že
by byl nucen spokojiti se touto starobní rentou, nemaje možnosti a schopnosti dalšího výdělku za dosavadních nebo i jen snížených podmínek.
Zejména uváží-Ii se, že jde u žalobce o zaměstnání zedniokého políra,
tedy o zaměstnání povahy převážně dozorčí, které nevyžaduje mimořádného vypětí tělesných sil, jak je má na zřeteli rozhodnutí nejv. soudu
Č. 15856 Sb. n. s., na které dovolatel poukazuje, kde šlo o práci kovář
skou. Není proto důvodu k tom", aby z 50% invalidity žalobcovy byla

705

jen polovina přičtena n~sledkům ú;az? a druhá polovina vlivu. stáří
a aby závazek dovol,atelu k placem duchodu byl omezen na dobu do
65. roku věku.
čis.

17519.

Byl-Ii exekučni titul (rozsudek pro zme~kání) odstraněn povolenim
navráceni v předešlý stav, jest se domáhab .zrušeni exekuce~ povolené
podle zrušeného exekučního titulu návrhem ve smyslu § 39 c. 1 ex:. ř.,
nikoliv žalobou o nepřípustnost exekuce.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, R I 448/39.)
Podle tvrzení žalobce povolil okresní soud vP. usnesením ze dne
8. září 1933 na návrh žalované proti němu exekuci k vydobytí pohledávky 2.270 K zabavením pohledávky žalobcovy vůči živnostenské záložně v P. Okresní soud exekuční v P. usnesením ze dne 21. června 1937
příkázal tuto pohledávku žalované k vybrání. Exekučním. titulem byl
rozsudek pro zmeškání okresního soudu v P. ze dne 9. c,:rvna 1933.
Návrhu žalobcovu na vrácení v předešlý stav bylo vyhoveno a onen
rozsudek pro zmeškání byl zrušen usnesením prvého soudu ze dne,
4. prosince 1933. žalobce se domáhá proto. p.ořadem 'prá~a ~ysloven!
nepřípustnosti exekuce, opírající se o exek~čm lttul, nym zru.seny. P r ~ ~
s o u d uznal podle žaloby. O d v o I a c 1 s o u d z podnetu odvolam
zrušil rozsudek prvého soudu i s řízením jemu před~házeFcím jako z?,a~
tečný a žalobu odmítl. D ů vod y: J~e v podstate o n.avrh na zr,usem
exekuce podle § 39' Č. 1 ex. ř. Při tom Jest nerozhodno, z,e exekučm yt.ul
nebyl zrušen pravoplatným rozs~dkem, nýbrž usn~se~lm:, poVolU]lClm
navrácení v předešlý stav. S hledIska § 39 Č. 1 ex. r. zalezl,t~n na tom,
zda exekuční titul byl úřadem k tomu povolaným zbaven ucm~ost1. Je
však lhostejno, stalo-Ii se tak právě rozsudkem (sro~. Sb .• n.•s. ČIS. 2~).
Soud musí v případech § 39 ex. ř. rozho?noult ,na zakl~d~ pr~~epsaneho
řízení a jest pořad Ipráva o rozhodnult o otazce, ma-II byh ~:ekuce
v případech § 39 zastavena, nepř~~ust?ý (sro~. !'leuman.n" komentar k ex.
ř. u § 39). Obranu, že exekuční nzem postrada exekucmh~ ltt~lu, ?el~e
přivésti k platnosti pořadem práva,. nýbrž jen vexekuč,mm nzem ~a
vrhem na prohlášení exekuce za nepřípustnou. (Sb. n. s. ~IS. 58~l); Jezto
o této obraně žalované, že exekuce prolt ne mu vedena pos~ada exekučního titulu, zahájeno bylo řízení sporné, tryÍ řízení to I rozsudek
v něm vydaný zmatečností podle § 477 Č. 6 c. r. s. a bylo prot? napadený rozsudek i řízení jemu předcházející ve smyslu ustanovem ~ 477,
odst. 1 a § 478, odst. 1 c. ř. s. zrušiti jako zmatečné a žalobu odmltnoult
(§§ 494, 495 c. ř. s.).
N e j v y Š š i s o u d nevyhov/,I rekursu.
Civilnl rozhodnuti XXI.
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D ů vod y:
Napadené usnesení odpovídá stavu věci í zákonu a stačí proto odkázati na jeho v podstatě správné odůvodnění, k němuž se připojuje ještě
toto: Předpís § 39 Č. I ex. ř. ustanovuje. že je exekuci a to jen na pří
slušný návrh (druhý odstavec téhož zákonného ustanovení) zrušiti, byl-Ii
exekuční titul odstraněn. Zrušeni exekuce je tedy jen následkem odstranění exekučního títulu, totiž prohlášení jeho za neplatný, zrušený nebo
neúčinný. Návrh na zrušení exekuce podle § 39 Č. 1 ex. ř. může ovšem
podl~ p.osledního odstavce§ 39 ex. ř. býti spojen se žalobou, aby exekučm lItul byl prohlášen za neplatný nebo za neúčinný, aneb aby byl
zrušen. Než v případě, o nějž jde, byl exekuční titul již odstraněn, neboť
rozsudek pro zmeškání okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu ze
dne 9. června 1933, tvořící exekuční titul, byl usnesením téhož soudu
ze dne 4. prosince 1933 po povolení navrácení v předešlý stav zrušen.
Bylo proto podati již jen návrh na zrušení exekuce ve smyslu § 39 Č. 1
ex: ř. a ne žalobu na nepřípustnost exekuce a rekursní soud nepochybil,
když uznal, že rozsudek i řízení jemu :předcházející trpí zmatečností
podle § 477 Č. 6 c. ř. s. (§ 78 ex. ř.).
čís.

17520.

Očastnlky řízení o vyklizení přiklepnuté nemovitosti a její odevzdání
vydražiteli jsou jen vydražitel a povinný. Třetí osobě, do jejíhož práva
bylo výkonem vyklizení zasaženo, přislušl za předpokladů, uvedených
v § 37 ex. ř., žaloba podle tohoto předpisu nebo právo, domáhati se
nápravy podle § 68 ex. f., nikoliv ale rekurs do usneseni, vydaného
v řízeni o vyklizení nemovitosti.

(Rozh. ze dne 19. prosínce 1939, Rl 708/39.)
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vyklizení a odevzdání jde, právo nedopouštějící výkon exekuce, nejsou
účastníky exekučního řízení,. nýbrž třetími os?bami, je~. n~mohou odporovati příkazu, aby neTov,tost bJI~. odeY,zda!;a vy?razl!eh, re~urs.em,
nýbrž mohou uplatniti sV,uL~dpo~, ze ]lm pnslus~ k I2redmetu dot<;,enemu
exekucí právo, nedopouste]lcl vykon exekuce, len zalobou podk § 37
ex. ř., nehledíc ovšem k oprávnění domáhati se nápravy podle ~ 6,~
ex. ř., pokládají-li se za stiženy postupem při výkonu exekuce. N:zalezl
na tom, zda právo, o něž třetí osoba opírá ,svůj odp,~r, ~ylo zapsano d~
pozemj{Qvé' knihy, čili nic. V projednavane vecI ;pnsluselo .pro.to p~otI
příkazu, aby vydražená nemovitost byla {>~.evzdana ,:,ydr~zlteh, yravo
k rekursu jen povinným Robertu P. a Mam V, kten t~ke ledme jako
povinní byli uvedeni v usnesení soudu prvé stohce, mkohv vsak I r~ku:
rentu Antonínu F. jenž opírá svůj odpor proti příkazu, aby vydrazena
nemovitost byla o'devzdána vydražiteli, o to, že užívá vydr~žen~ nemovitosti na základě nájemního práva, zapsaného v pozemkove kmze.
čls.

17521.

Služební poměr mezi školnlkem a mlstnl školnl obcl je vždy pomě
rem soukromoprávnlm.
Při zkoumáni otázky zda d(jšlo mezi uvedenými stranami platně ke
služebnl smlouvě, jest s~ zabývati namltanou neplatnosti usneseni m1stni
školní obce, z nichž se odvozuje její smluvnl projev.
Zaměstnanec se může při uzavřeni služebni s~lou~ platně, v~áti
nároku na plné započtení legionářských let do slllzebnt doby vymeroll,
určenou zákonem č. 462/1919 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, Rv I 2595/38.)
Žalobce bvl ustanoven školníkem v S. a jeho služební poměr byl
upraven dekretem ze dne 5. října 1923, jehož odst. VII. c) zní takto: K~
nečně usnesením místní školní rady v S. ze dne 28. brezna 1923 na zakladě zákona ze dne 2'0. prosince 1922 Č. 394 Sb. z. a n. § 19 a duvo:
dových zpráv k němu převeden Jste byl dnem 1. ledna 1923 na platovy
systém státních zřízenců na základě sku~ečného st:lVU ze dne 31.. p~o
since 1922 takto: Zařaděn Jste do prveho stupne platoveho statl1lch
zřízenců se služným 3.684 K, místním přídavk.em 744 K. l'!a rok I ~23
byl Vám povolen dále obnos 2.872 K ~ na vypomocnou SIlu. Odmeny
za čištění smluveny zvláště. Na jednotný drahotní přídavek a. přídave,k
na dítky, jako mají zřízenci státní, nároku podle zakona nemate. Dalsl
postup služební doba atd. díti se bude podle pragmahky, platne pro
státní ~řízence. Služební požitky budou Vám vypláceny jako dosud mě
síčně předem l i pokladny místní školní rady v S. Nově upraven byl služební poměr žalobcův dekretem ze dne 13. prosmce 1934 a dodatkem
k témuž ze dne 18. prosince 1936, jimiž žalobce byl zařaděn od 1. .ledna
1935 do 10. stupnice plat. podle zák. ze dne 20. prosmce 1922 c. 394
Sb. z, a n. se služným 6.828 K, místním přídavkem,1.368 K, ce,lkem
8.196 K s možností zvýšení ke dni 1. ledna 1938. PozJlky podle !echto
o

P r v Ý s o u d nařídil podle § 156 (2) ex. 'ř. odevzdání vydražené
nemovitosti vydražiteli. Rek u r sní s o u d odmítl rekurs Antonína F., který nařízenému odevzdání nemovitosti odporoval poukazem na
svá nájemní práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl jeho rekll1'su.

D ů vod y:
V projednávané věci jde o odevzdání nemovitosti vydražitelí podle
dr,:hý odstav~c ~x. L Toto, ode~zdání jest vykonati podle § 349
ex. r., Jenz ustanovuJe, ze vykonny organ odstraní osoby a movité věci,
je-li toho k účelu vyklízení třeba. a uvede vymáhajícího věřitele v držení
odevzdávaného předmětu. Exekuční titul k odevzdání nemovitostí tvoří
tu příklep, udělený vydražiteli proti povinnému, a proto jen vydražitel
a povinný jsou účastníky tohoto exekučního vyklizení nemovitosti a jejího odevzdání vydražiteli. Jiné osoby, jež tvrdí k nemovitosti, o jejíž
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dekretů byly žalující straně vypláceny. Žalobce tvrdě, že mu mělo býti
vyměřeno služné podle zák. č. 394/1922 Sb. z. a n. (§ 19), pokud se
týče podle zák. 103/1926 Sb. z. a n., domáhá se rozdílu mezi služným
mu skutečně vypláceným a služným, jež mu pudle řečených zákonných
předpisů patři. Níž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d
z tě'chto d ů vod ů: Žalobce byl přijat do služeb žalované po veřejné
soutěži 1. dubna 1921 jako šlwlník, dne 1. ledna 1922 byl jmenován
definítivním zřízencem. Při nastoupení služby bylo mu z legionářských
let započteno 2 roky a 5 měsíců do postupu a pense. TeprVe v dekretu
z 13. prosince 1934 byla započtena mu legionářská doba trojnásobně
a to 4 roky, 9 měsíců. K výtce odvolatelově jest uvážiti, že soudu ne-

náleži zkoumati platnost usnášení strany žalované, jež je orgánem správním. Propočítání legionářské doby trojnásobně není předpisem kogentním; neb žalobce byl ipřijat na základě úmluvy soukromoprávní, a nemůze od původní dohody ustupovati. Ostatně později mu legionářská
doba byla trojnásobně propočtena. V § 19 zák. č. 394/1922 Sb. se praví:
Služební požitky práva nároků, pokud přesahují z tohoto zákona vyplývající míru, musi býti od 1. ledna 1923 uvedeny na míru podle tohoto
zákona. Podle § 2'12' zák. č. 103/1926,. Sb. nesmějí služební požitky
a právní nároky zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na
něž se vztahuje § 19 zák. Č. 394/1922 Sb. přesahovati míru jednotlivých
druhů platových a služebních práva nároků státních zaměstnanců stejné,
nebo rovnocenné kategorie a stejných služebních, jakož i rodinných ,p0měrů. Podle § 214 pl. zák. byl zákon č. 394/1922 Sb. z. a n. zrušen,
vyjímají'C dil II a ustanovení §§ 18 a 19. Z toho je patrno, že není tu
předpisu, podle něhož bylO žalobce převésti na platový systém zaměst
nanců podle zákona č. 103/1926 Sb. Předpisy ty vylučují pouze služné
vyšší než zaměstnanců státních a platový systém zaměstnanců státních
tvoří pouze hoření hranici dosažitelného služného. Tyto zákony měly za
účel srovnati platy obou kategorií zaměstnanců a ulehčiti finančním
břemenům svazků veřejnoprávních a jim po stavených na roveň se
zřetelem k zatížení jich zaměstnaneokýmí požitky. Vůli zákona vyhověla
strana žalovaná, když žalobce dekretem ze dne 13. prosince 1934 ke
dni I. ledna 1923 převedla na platový systém státních zřízenců, třebas
nikoliv s jejich iplatem. Neprávem dovolává se odvolatel na znění odst. II
dekretu z 5. října 1923 a slov »pokud se tímto dekretem neustanovUJjí
odchylky pro Vás příznivější«, neboť tyto příznivější odchylky se týkají
jen požitků tím t o dekretem upravených. Na platový systém podle
zák. Č. 103/1926 Sb. nebyla strana žalovaná povinna žalobce převáděti,
také toho nikdy neučinila a proto platí pro něho základní úmluva, podle
níž byl do zaměstnání přijat. Tomu nikterak nevadí, že plat žalobců,v
byl podroben srážkám ze stejných důvodů ,úsporných podle zákona jako
zaměstnancu státních. Nárok žalobcův byl by jen tehdy odůvodněn,
kdyby žalobce byl býval ipřijat podle platového systému zák. č. 103/
1926 Sb., neb kdyby alespoň později byl převeden na tento platový
systém, rovnocenně se zřízenci státními. To se nestalo.
Ne j vy Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

o ů vod y:
Žalobce především tvrdil, že schůze místní školní r.ady v. S. ze dne
23 března 1921 a ze dne 28. března 1923 nebyly platn~ s~olany. ?d~o
la~í soud se tímto tvrzením žalobcovým neobíral vychazeJ,~ z .pr"Nn~ho
názoru že soud není oprávněn přezkoumávati platnost, us~asel1l s,e mlst'ch školních rad poněvadž tyto jsou orgánem spravlllm. Nez te?to
ll! ,
,
'o.r J'es't mylny'm Správny'm J'est právní závěr odvolaclhO
, '
I ' b"
t 'dy
pravm naz
.
soudu že služební poměr mezi školníkem a mlstm ško m. o Cl Je~ vz
omě:em soukromoprávnfm a že spor,né nároky ~ takoveh<,> pomeru !z~
~platňovati pořadem práva. Z toho vsak plyne, ze soudy JSou I o~r~~
něny, aby přezkoumaly, zda k projevu vůle místní š,kol?í obce .os o
or ánem k tomu oprávněným a způsobem k tomu urcenym, nebot. Jen
taf lze posouditi, zda vůbec došlo mezi místní školní obcí a škol~lke~
platně k smlouvě služební a jakého obsahu tato smlou~a Jes~. Pon~~dz
žalobce opírá své tvrzení,. že ,byl. ~řeve~en na platovy syst~m statlllch
zaměstnanců i o usnesenI mlstm skollll r~dy ze dne 2~. brezna 1923
a poněvadž dále neplatností jejího usnes,em ze dne 23. b;:zn~ 19~ 1 dolíčuje též, že se platně nevzdal započtem :polovlc:, leglOn~rskych ,~t, Jde
o okolnosti pro spor rozhodné, neboť, byla-li obe dolČe?a usnesenI skutečně neplatná, jak to žalobce tvrdí, nemohlo by z. techto ,neplatnych
usnesení býti nic odvozováno. M~I se ~rot? odvo!acl soud predem dblrati tvrzením žalobcovým, že schuze mlstm školm ~ady v. S. ze dne 23:
března 1921 a ze dne 28. března 1923 nebyly platne s;rolanx, ~ prov.esy
důkazy o tom nabídnuté, aby bylo lze po;!le skut~o"yc~ zJlstem učme:
ných z těchto důkazů posouditi, zda. ?be dotčene, schuze byly platne
svolány čili nic a zda tedy i tehdy učmená usnesem byla pla!na ~§§ 17,
18 a 27 zákona ze dne 9. dubna 19210 č. 292 Sb. z. a n.). Dospeje-h odvolací soud k závěru, že schůze a usnesení místní školní rady ze"dne 28.
března 1923 byly platné, bude na odvo:acím soudu, aby se tez o~lral
tvrzením žalobcovým, že do zápisu o schuzI ze dne 28. brezna } 923 bJ;'lo
dodatečně vepsáno, že odměna za čištění, jež byla ža~obcI v teto schyzl
povolena, jest jen pro rok 1923, ač. bylo. usneseno, ,;e lest. to .odmen~
stálá, jež se má každoročně ve výšI v ZaplSU. urče?e vyplaceh, nebot
protidůkaz o obsahu zápisu průběhu schuze Jest zasadne P?dle § 2~2,
odst 2 c ř s. přípustný (podobně Sb. n. s. 3099). Odvolacl soud dale
vůb~c nepřihlízel k tvrzení žalobcovu, že místní školní rada, ne~ráve,?
nepřihlížela pro určení celkov~ slu~ební doby žalobcovy k yluz~blll dobe~
po níž byl žalobce zatimním skolmkem, resp. mu tut~, sluz,;bm do~u za"
početla nesprávně jen jednou polovicí. Bylo proto JIZ z techto du;:odu
pro vadnost řízení a nesprávné právní ,posouzení (§ 503 č. 2 a 4 ~. 1', s)
napadený rozsudek zrušiti (§,35 zák. '~ . .131/19'31 Sb .. z. a n.) a.vec ~ra=
tití odvolacímu soudu k novemu ]ednam a rozhodnuh. K ostatlllm vyvo
dům dovolání lze za daného stavu věci ještě dodati. t:>t?: Pokud !de o. vy:
týkanou vadnost řízení (§ 503 Č. 2 c. ř ..s.), nelze Jeste z tohoJ ze t,11lst,m
školní rada usnesením ze dne 29. prosmce 1920 rozhodla, ze ,ma byt;
v sán na místo školníka konkurs do 15. ledna 1921 za p.odml~ek, lez
srlnoví zákon, usouditi, že tím bylo vyjádřeno, že se mlsto skoll1lka
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obsadí podle ,předpisů zákona č. 16/192'0 Sb. z. a n., neboť ze slov na
P?d.mmek, J~z stanoví ~ákon« plyne je~, že při vypsání konkursu měly
byh ~achovany pro z~usob vy~lsovam .k<:nkursu zákonem předepsané
p'odmmky. Bylo iproto I zbytečnym provadeh o tomto tvrzení žalobcovu
JIm. nabídnuté důkazy. Totéž platí o nabídnutém důkazu osvědčením
mlmsterstva národní obrany o tom, že započítatelná léta žalobcova
vzhledem na konanou službu legíonářskou byla 4 roky 9 měsíců neboť
neby~o ,o t~to skute~no~ti mezi stranami sporu. Zbytečným byio také
provade}1 duk~zy revlsm zprávou, dotazem na obec S. a výslechem stran
o to?" ze zam;stnancI obce S. byli převedeni na platový systém státně
~an;estnanecky" neboť v tomto. Sp?ru jde. jen o ,PlatOVé poměry žalobce,
j~nz nebyl zam.estnancem pohhcke obce S. K vy tkám nesprávného právmho po~ouzem l~e .vzhleden:, na. to, že nebyl dosud bezvadně zjištěn
s~~tkov~ st~v, uyesh. Jen to, ze zasadně jest dovoleno, aby zaměstnanec
pn uzaVrem ~luz;,bm. s~louvy I:latně P!ohlásil, že se vzdává toho, aby
m~ byla le.!'lOn~rska leta pIne zapoctena do služební doby výměrou
ur~en?u v zakolle č~ 462/1?19 S~: z. a n., neboť)d~o nárok ,poskytnutý
p.mvn} normou .zame~tn~ncI a muze proto .takovy narok zaniknouti i poSIÍ!VllI dosplslcl opravneného (Bohuslav Č. 127(6).
.
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továrnu na kovové zboží v Praze XlII., a mimo to hlavní závod v Drážd'anech. V Drážďanech byla v f. 19'04 založena firma W. a spol., jejímiž společníky jsou Jindřich W., Vojtěch P.,. Eduard M. a ~ik;nund W.
Jde však o samostatnou firmu s vlastlllm kapltalem. Ve Varsave jest hrma »W. společnost s r. 0.«, která nesouvisí se žalovanou firmou. V New
Yorku jest firma »W. Koh-i-noor Inc.«, která jest úplně samostatnou
firmou. Žalovaná nemá ani v Barceloně, ani v Paříži továrnu, neboť jak
v Barceloně, tak i v Paříži existují samostatné firmy, které mají svůj
vlastní kapitál, svůj samostatný výrobní program a nemaji nic spol~~
ného se žalovanou stranou. Nemá proto žalovaná str3!na továrnu v Drazd'anech ve Varšavě v New Yorku, v Paříži a Barceloně. Žalovaná strana
také n~má 4.50'0 dělníků a zaměstnanců, nýbrž jen asi 1.000 dělníků.
Jsou tedy údaje inserátu nepravdivé, a jde tudíž o nekalou reklamu podle § 2, ods!. I a 2 zákona proti nekalé soutěži, neb?ť jde o údate o mz:
sahu nodni'ku, které jsou s to oklamah a ZjednatI Í!m ,podmku zalovane
stran~ na úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži. Průměrný zákazník totiž považuje takový podnik, který je vHší, za výkonnější, než podniky malé, resp. menšÍ, jeho zboží za hod~o~nější ~v;pr~vem ~á z~ to,
že takový podnik stojí vyso,ko l;ad ?sta~lll';'1 soutezl~elt, kd:>:z \1la t.o:
várny na celém světě a k~yz ,ma tolt~ delntku a zame~tnancu. ZaluJ,!'cl
domáhá se proto výroku, ze zalovana lest povmna zdrzeh se nespr3!vných a nepravdivých udajů, že má továrn~ v ?ráž~anech, v, Pař!ži,
v Barceloně, Varšavě aneb v New Yorku, dale, ze ma 4.50'0 delmku a
zaměstnanců. Niž š í s o u tl y uznaly podle žaloby, p r v Ý s o u d
z těchto d ů vod ů: Žalovaná doznává, že firmy W. a spol. v Drážďa
nech Paříži Varšavě Barceloně a New Yorku jsou právně a daňově samostatné fi:my, takž~ tato okolnost jest podle § 266 c. ř. s. mezi stra:
nami nesporná. Soud má ,d~le. zjištěno" že továrny »W. e: ..Co.«, .~t~re
jsou na víCe mistech ve svete, lako na pf. v New Yorku, Panzl, Drazdanech Barceloně a Londýně, á které jsou samostatnými firmami U1;pŮ
sobe~ými podle zákonod~r~tví, té kter~ ze:né, v nic~ž ?,ajI s'(<,sídlo,
tvoří hospodářský celek. Sef techto zavodu jest tovarlllk Jllldnch W.
Jde o koncern řízený jednou osobou a podle jedněch hospodářských hledisek. Tyto firmy si vzájemně sdělU'jí své zkušenosti a záležitosti, zejména 've věcech patentovaných a personálních ..Ře~ite~é továren V>f. ~t
Co. se obcas sjíždějí na konference do Prahy, llmz ipredseda tovarmk
J. W. a kde se probírají důležité otázky technické í ,o~chodní. To~árník
W. řídí chod těchto továren z Prahy, 'kde se vyrabeJ! jednothve nastroje, které se dodávají zahraničním továrnám firmám W. el. Co. ?daje
inserátu n.ilplňují skutkovou podstatu nekalé reklamy podle § 2 zak. ze
dne 15, čérvence 1927 č. 111 Sb. z. a n. (zákona proti nekalé soutěži).
Jde totiž o údaje inserátu v časopise »Die W.«, tedy veřejně učiněné
a rozšiřované, které Isou způsobilé oklamati a zjednati tím podniku
žalované strany na úkor jiných soutěžitelů přednost při soutěži. Úd!lje
inserátu jsou totiž údaje o rozsahu podniku žalované strany firmy »W.
a spol. v Praze XIII.« (§ 2, odst. 2 zák. proti nekalé soutěži), jak docela
jasně plyne z i,nserátu, !' to z označení firmy, pro níž. s:, !.ekla,;,a činí ,na
konci inserátu, které Z111: »,W. a spol., Praha XIII., nejVetsl tovarny sveta
o

čis.

17522.

. P?~uct. nejde o klamavý údaj p,odle § 2 zákona proti nekalé soutěži,
uvadl-h !rrma ko~~e,rnu '::~ vlastmch inserátech, že jde o nejvétší tov~rny .s,::e~ na ~c~te.. zbozl a poukazuje při tom též na zahraniční pod_
mky, jez sIce naleze]1 ke koncernu, jsou však právně a daňově samostatné.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, Rv I 459/39.)
Žalující firma přednesla, že žalovaná, jež jest její soutěžitelkou ve
~mys~u §45 .zák. proti nekalé soutěži, uveřejnila v časopise: »Díe W.«
mserat, ktery vykazuje v dolejší části vyobrazení továrních budov
v Pra~e XIII., v ~ra~e XIV., Drážd'anech, v Paříži, v New Yorku, v Barcelo?e a ve o Varsave. V.edle těchto vyobrazení je údaj »4.5'00 dělníků a
zat;J:,s,tnancu« a p~.~. Í!mtn text: »Továrny firmy W. et Co. v Praze,
Draz.danv~chJ v Pa:l~l, v Barcelo~ě, Varšavě, New Yorku, jsou denně
v nejlepsl spolupracl. 472' patentu ve většině států ručí za dokonalost
naších výro?k~. Vý:obky ~:~Knhinoor byly udělením 2 Grand prix na
mezrnarodlll vystave v, ~~nzl :9'37 zn,?vu potvrzeny za nejlepší. W. a
Co., . Praha ~III;" neJ':~tsl toyarny ..sveta na moderní šatni spinadla.«
Musl tedy kazdy ctenar mseratu mlÍ! za to, že žalovaná má továrny nejen v Pr~ze" nýbrž i v Drážďanech, v Paříži, New Yorku, v Barceloně
a ,:,e Varsave.a že zaměstnává 4.50'0 dělníků a zaměstnanců. Tyto údaje
,ne!sou, p~avdlvé: ?aloyaná strana jest veřejnou obchOdní společnosti a
vere!nyml sp?lecmk);' JSou: Jindřich W., Eduard M., Zikmund W. a Ing.
VOltech P. MImo to jest tato firma majitelkou firmy W. a spol., která má
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pro moderní

oděvní uzávěry ... « Z tohoto označení inserátu ve spojení
soznačenim a vyobrazením továren firmy W. a Co. v Praze, Drážďa
nech, Paříži, Barceloně, Varšavě, New Yorku« a s údajem: »4.500 děl
nlků a zaměstnanců« musí každý čtenář usouditi, že jde o továrny žalované strany, které jsou v různých zemích světa a které mají celkem
4.500 dělníků a zaměstnanců. Tyto údaje jsou nejen formálně, ale i objektivně nepravdivé, když žalovaná strana sama doznává, že jde
o právně i daňově samostatné firmy a, že žalovaná firma W. a spol.
v Praze XlII. má pouze asi 1.200 zaměstnanců. Při lom na věci níc nemění ta okolnost, že hospodářsky tyto firmy tvoří jeden celek, koncern,
v němž vůdčí úlohu má továrník Jíndřich W., neboť i žalovaná strana
je pouhou součástí tahoto koncernu a má stejně samostatné ,postavení
vůči ostatním jmenovaným firmám jako tyto vůči ní. Nesprávné údaje
o rozsahu podniku žalované strany, tak, jak jsou zde učiněny, jsou způ
sabilé oklamati každého průměrného čtenáře, který sleduje údaj s obvyklou pozorností čtenáře. Třebaže snad časopis »Die W.« je věnován
hospodářským odborníkům, může tento časopis čísti i neodborník a
inserát tak, jak jest upraven, svým uzpůsQbením jest s to oklamati i tak
zvané hospodářské odborníky, totiž lidi cinné v hospodářském podnikání, a žalovaná strana ani netvrdí, tím méně ovšem prokazuje, že každý
hospodářský odborník ví, že zahraniční firmy W. a spol. jsou právně a
daňově samostatné, že však tvoří hospodářský celek, koncern a že·
ten t O k o n cer n má 4.500 zaměstnanců. Klamavost inserátu spočívá tedy hlavně v tom, že údaj inserátu je u~působen tak, jakoby zahraniční továrny firem W. a Co. byly součástí žalované firmy W. et Co.
v P r a z e. Takovýto klamavý údaj jest pak způsobilý sjednati žalované firmě »W. et Co. v Praze« přednost v soutěží na úkor jiných soutěžitelů, neboť tim, že žalovaná o svém podniku rozšiřuje údaj, že jde
o »největší továrny světa« může ve čtoucim zákazníku vzniknouti před

stava, že tím jde také o nejdokonalejší výrobky a nejdokonalejší podnik
i žalované straně možnost
zdůrazňuje zákon v § 2,
odst. 2 tím, že nesprávný lúdaj o rozsahu podniku přímo označuje za
příklad údaje klamavého a způsobilého poškoditi. Je tedy pozastavený
inserát považovati zá nekalou reklamu podle § 2 cit. zákona.
N e j v y Š š í s o u d zamítl žalobu.

vůbec. Takováto představa mŮŽe přivoditi
přednosti před jinými soutěžiteli. To sám

D ů vod y:
Jde v podstatě jen o Iprávní posouzení věci s hlediska dovolaciho dů
vodu § 503 Č. 4 c. ř. s., jež jest také předmětem číselně uplatňované
výtky rozporu se spisy podle § 503 Č. 3 c. ř. s. Nižší soudy shledaly
v úpravě a obsahu pozastaveného inserátu skutkovou podstatu § 2,
odst. 2 zákona proti nekalé soutěži proto, že údaje inserátu jsou jednak
objektivně nesprávné, jednak klamavé, ježto prý každý .čtenář inserátu
ve spojení s vyobrazením továren firmy W. & Co. v Praze, Dražďanech,
Paříži, Barceloně, Varšavě a New Yorku a z označení žalované firmy
na konci inserátu musí usouditi, že jde o továrny žalované firmy, které

jsoU v různých zemí~h s,věta; !om~ však že t~k není, j~ou-li zahra~ičn! .
podniky W. a Co. pravne a danove samostatne. Nejde vsak o obJekltvne
nepravdivé údaje, uvádi-li inserát, že továrny firmy W. a Co. v Praze,
Drážďanech, Paříži, Barceloně, Varšavě a New Yorku jsou denně v úZké
spolupráci, bylo-Ií zjištěno, že v oněch městech jsou opravdu továrny
,podniku W. a Co. a že jsou jak v provozu tak i jinak navzájem v úzké
spolupráci. Již proto je pochybena žalObní žádost, domáhající se zdrženi
se těchto údajů, pokud by bylo lze míti za to, ž.e jsou v pozastaveném
inserátu obsaženy. Zda jde o právně a daňově samostatné firmy, nepadá
tu na váhu, protože průměrnému zakazníku a čtenáři inserátu ani nepůjde o to, jak jsou upraveny právní a daňové poměry jednotlivých podniků ať o sobě či mezi sebou navzájem, nýbrž čtenář inserátu se zfetelem k jeho zřejmému účelu, který sama žalobkyně úplně vystihuje, položí na váhu spíše hospodářskou stránku celého podniku. To uznává
v podstatě sama žalující firma, když poukazuje na to, proč dá zákazník
přednost velkému podniku před ostatními soutěžiteli. Při posouzení závadnosti inserátu s hlediska § 2 zákona proti nekalé soutěži, hledíc ke
skutkovým okolnostem připadu, není zajisté bez výmamu, že všechny
firmy W. a Co. skutečně tvoří jeden hospodářský celek (koncern);
právní kostrukce a daňové otázky t}lkajíc! se jednotlivých firem průměr
nému zákazníku uniknou a zpravidla nebudou jej ani zajímati. Vysvitne
z toho ihned, že pozastavenýinserát není klamavý, jmenovitě ne způso
bem a s důsledky v § 2 zákona proti nekalé soutěži předpokládanými.
Průměrný čtenář inserátu z něho usoudí, že jsou v různých zahraničních
městech továrny společného podniku W. a Co., nehledíc k tomu, že
jest zde přece jen miti na paměti tilkové osoby, které jako čtenáři časo
pisu »W.« přicházejí v úvahu, tedy čtenáři s obchodními a průmyslo
vými poměry poměrně obeznámenými. I kdyby snad měl některý čtenář
inserátu také za to, že snad zahranični továrny W. a Co. jsou továrnami
žalované firmy, ač ve skutečnosti jsou to daňově a právně samostatné
firmy, mýlil by se ve skutetnosti, která je v souzeném případě podle
toho, co řečeno, nerozhodná, když smyslem pozastaveného inserátu
bylo v podstatě poukázati na mezinárodní výstavbu firem W. a Co. Ani
takovému průměrnému zákazníku neujde pravá podstata věci, že totiž
zahraniční podniky musily býti jako samostatné právní jednotky uzpů
sobeny zákonodárství země, v níž mají sídlo, kdežto jinak že tvoří vespolek ho~podářský celek; že tomu tak jest, vyplývá ze zjištění, že jsou
s jednotného hospodářského hlediska řízeny veřejným společníkem žalované firmy Jindřichem W., a to z Prahy, t. j. sídla žalované firmy, kam
se sjíždějí ředitelé zahraničních továren W. a Co. ke společným poradám, jimž předsedá Jindřich W., který také řidí z Prahy chod všech
těchto továren. Zalovaná firma také vyrábí nástroje, které dodává zahraničním továrn:'>m W. a Co., v nichž jsou buď titíž společníci jako
u žalované firmy, nebo kde hlavním společníkem je veřejný společník
žalované továrník Jindřich W. Z toho .všeho vyplývá, že vůdčí úloha
v .koncernu továren W. a Co,. připadá skutečně pražské firmě a nelze
vzhledem k těmto skutkovým zjištěním shledati s hlediska § 2 zákona
proti nekalé soutěži závadným, jestliže žalovaná firma poukázala na
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tento světový rozsah továren společného podniklI W. a Co., jak to uči
nila v pozastaveném inserátu, když nesejde na tom, že cizozemské závody z důvodů daňových nebo právních jsou fírmami. samostatnými;
tato okolnost nemá pro ,průměrného čtenáře inserátu významu. Není
tedy o)~odsta~něn .~n~ závěr" ~e ?y žalovaná, firma získala přednost
v sou tezI na ukor Jwych soutezltelu pozastavenym obsahem inserátu a
to dokonce snad způsobem, jemuž chce čeliti předpis § 2 záJk. proti nekal~ soutěži, .kd~ž skutečně )de, o velký hosp,odářský cele~,s podniky
a zavody v ruznych zahramcmcn centrech, avsak Jednotně nzený a vedený veřejným společníkem žalované jindřichem W, Předpisem § 1 záko.na proti nekalé soutěži nebyla žaloba podle svého skutkového základu opodstatňována. Že pak ani údaj o počtu dělníků a zaměstnanců
žalované není klamavý, je zřejmé a uznal to jíž také odvolací souá.
čís.

17523.

Zamítl-li soud celou žalobu, ač řízepí bylo omezeno na důvod ža. lobní a měl proto býti vynesen rozsudek mezititnní (§ 393 c. ř. s.) nenl
tato formální vada důvodem ke zrušení nebo ke změně rozsudku. '
K výkladu,~ona č. 145/1935 Sb. z. a n.
Ozi1ámením nebo prohlášením ve smyslu druhé věty prvního odstavce § 46 dotč. zák. nemíní se pouze ozi1ámení a prohlášení za trvání
pojistného poměru [§ 43 písm. bl dotč. zák.], nýbrž i návrh na uzavřeni
pojistné smlouvy.
Vědomost zprostředkujícího jednatele o prohlášení pojistníkově uči
něném ústně při sepsáni pojistného návrhu, ale do něho nepojatém,
rovná se vědomosti pojistitele jen, dověděl-li se o nich sám před přije
tím návrhu. Pojistník je oprávněn nastoupiti důkaz omluvy podle § 4
písm. c) dotč. zák.
.
Je-li předmětem pojistné smlouvy o odpovědnostním pojištěni pouze
odpovědnostní poměr plynoucí z jízdy autem pro vlastní potřebu, nejsou pojistnou smlouvou kryty škody vzniklé z provozu auta za plat.
(Rozh, ze dne 19. prosince 1939, Rv ! 573/39.)
Žalobkyně přednesla, že byla dne 23. července 1937 těžce zraněna
automobilem, který řídil josef K, jenž byl za to trestně odsouzen pro
přestupek § 335 tr. z. a k ;civilní žalobě žalující také, aby jí zaplatil
31.951 K 90 h od 20, října 1937 a útraty. josef K byl pojištěn u žalované pojistkou z 29. prosince 1936 jako majitel nákladního auta proti
následkům zákonné odpovědnosti z provozu tohoto auta, Usnesením
okresního soudu v L z 2. května 1938 byla žalobkyni povolena exekuce
proti Josefu K. zabavením jeho nároku proti žalované na vyplacení pojistky a byla jí přikázána k vybrání. Poněvadž žalovaná prohlásila, že
je prosta jakéhokoliv závazku, ježto pojistník neměl nároku na plnění, .
domáhá se žalobkyně na žalované pojiŠŤovně zaplacení zažalované

částky. Žalovaná pojišťovna namítla, že. se sice .J0~ef K; ,u ní p~iistil,
uvedl však, že je soukromníkem a na otazku, k lakemu :u.celu, POJlsťuJe
dUtO, odpověděl v pojišťovacím návrhu, ,že, pro, »vlas~~1 potrebu«, N~
otázku, používá-Ii se auta za plat, odpovedel pry r?vn,ez, ze pro vlastm
potřebu. Auta však používal jako autodopravce k ]lzdam za plat a rov~
něž jízda, při níž došlo k úrazu žalobkyn,ě, byla kon~na za ~lat. ~e~a
prolo a neměl josef K nároku na pInem s~ strany zalovane, t~kze.l~
také nárok žalobkyně neodůvodněn. P r v y s u d obmezlv lednam
na právní důvod žalobního nároku, zamítl žalobu konečným rozsudkem.
D ů vod y: jo'Sef K v pojišť?vacím návrhu odpo~ěděl,na otázku, ~ jakému účelu bude auta použlvano slo,:y »pro vlastlll potrebu«, Na ot,:z~
používá-Ii auta pro dopravu nákladu za plat (autodoprav~!, ~dpovedel
rovněž slovy »pro vlastní potřebu«, Na to byl josef K. poJlsten ,poJlsl~
kOll,
niž jde, ja~o majit,:1 nákl.ad~ího au!~ P,~o vl~stní potřeb~ proÍl
následkům zákonne odpovednosÍl. jlzda, :pnlllz doslo k nehode, byla
konána za plat na vlastní účet josefa K, jen~ konal s.. pojiště~ým vozeJ?
nákladní dopravu po živnostensku. Podle vseob. PO]ls,ťovaclch poc:ml nek je pro posouzení práv a povínno~tí o~ou, smlu~mch ,stran smeroclatna jedině pojistka vyhot?vená ~a ~'!klad~ plse~ne~lo navrhu. POJlSI:
ník jest zodpověden za spravnost uda)u v.?av;hu, JeJz po~e'p~al, I kdyz
byly někým jiným napsany. UČlml-1! pO]lstmk pn uzavlram smlouvy
o závažných okolnostech jež společnosti nebyly, známy vědomě neb
z hrubé nedbalosti nesp;ávné údaje, neb zamlčel-li obmyslně takové
okolnosti, ručí pojišfovna jen tehdy, neměla-Ii nesprávně ~v;de~~ okolnost vlivu ~ni na vznik pojistné příhody, an;,na r,ozsah ]Jlnen~.poJ~sť~vny
(§ 1 všeob. poj, podminek). V souzeném pnpade vyplml pO]lstny n,avrh
zástupce žalované G. I kdyby bylo pravda, ze josef K podepsal na~rh,
aniž by ho četl, šlo by tu zřejmě o h:ubou ne~b~lost s~ strany yopstníka. Nemůže býti také sporu o tom, ze odpoved na otazky, k J~kem~
účelu bude auta 'používáno a používá-Ii se auta pro dopravu ,naklad~
za plat, byla nesprávným úd,ajem '! I:0jistné~ ~~vr~u. ž.e. by .zalovan~
strana byla věděla o nesprav~ostJ .!echto udaJu, Z~:UJ,ICI alll netvrd!.
Josefem K. zmíněná okolnost, ze tohz bude auta pouztvano k ,provoz,,:
vání autodopravy za plat, měla jistě vliv na vznik pojistné příh?dy, k~xz
k úrazu došlo právě při takové jízdě za plat, i na rozsah pl~em pOJ!&fovny z důvodu zvýšeného ris!ka; Dos~ívá pro~? soud.~ zav~ru, ze zalovaná strana jest zbavena rucem z pO]lstne pnhody JIZ z duv~.dl:l § 1
všeob. poj. podmínek, při č,emž j,e ..~er?,~h~d~o, zd~ josef K uelml nesprávné údaje vědomě, kdyz slačl lIZ z]lstena hmba nedbalost. O d v 0i a c í s o u d potvrdil rozsudek pl"'vého soudu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

°

°

D ů vod y:

Konečný rozsudek prvního soudu (§ 390 c. ř. s.l, jím~ byla, zamí!nuta prostě celá žaloba, ač řízení bylo omezen~ na du.vod z~lobm a ;nel .
býti vynesen mezitím ní rozsudek (§ ~93 ~'. r~ s.), J.es~. SIce jorJ?aln~
vadný, avšak taková vada nemohla pnvodlh zalobcl ujmu, ponevadz'
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i kdyby rozsudek byl zněl správně tak, že žalobní důvod není po právu,
bylo by musilo býti současně vysloveno, že nabude-Ii rozsudek právní
moci, zamítá se celá, žaloba. Nepochybil proto o'dvolací soud, nespatříl-Ii ve vadném formálním znění rozsudcčného výroku duvod ke
zrušení nebo změně rozsudku; je pak bezvýznamné, že ani neupravil
rozsudek ve smyslu shora uvedeném. Rozhodnutí č. 5965 Sb. n. s., jehož
se dovolatelka dovolává k oduvodnění opačného názoru, nedopadá na
sou ZElný případ, poněvadž tam zrušil odvolací soud konečný rozsudek
prvního soudu vydaný v řízení obmezeném na žalobní důvod proto, aby
bylo řízení doplněno zjištěním skutkových okolností, které se týkají
výše nároku.
.
.. Ve věci samé jde o otázku, zda se pojistná smlouva vztahuje i na po_
jistnou příhodu, která se přihodila při provozu nákladním autem za plat.
Dovolatelka se dovolává pro kladné zodpovědění této otázky § 46,
odstavec 1, druhá věta zákona č. 145/1934 Sb. z. a n., který zní:
»Avšak vědomost zprostředkujícího jednatele rovná se vědomosti 1'0jís!~tel?vě !?Ii~o ~e~dy, .iestli~e jí jedna~~1 nabyl z oznámení nebo prohlasem, k Jlchz preJmutI platI za zmocne·na.« Z toho nelze usuzovat, že
oznámením nebo prohlášením se míní pouze oznámení a prohlášení uvedená v § 43, písmeno b) zákona, tedy oznámení a prohlášení učíněná
teprve za trvání pojistného poměru. Naopak je tím míněn i návrh l1a
uzavřenL pojistné smlouvy. Neboť § 46, odst. 1, druhá věta z<ikona neuvádLdoslovně zp.ění § 43, písm. bl, nýbrž praví zcela všeobecně »ozná~e~í l1E;b.o pro,hlášení«, k jichž přejmuti platí za ~mocněn!" což jest
slršI nezlI. rčem § 43, plsm. b) a zahrnUje .proto vsechna oznámení a
prohlášení, k jichž přejmutí platí zprostředkovací jednatel za zmocněna.
I návrh na uzavření pojistné smlouvy, k jehož přejmutí platí zprostřed
kovací jednatel za zmocněna podle § 43, písm. a), obsahuje celou řadu
prohlášení, takže pojistný návrh je jednotné, souhrnné prohlášení. Než
jsou í oznámení a prohlášení, která přes předpokládané zmocněnízpro
s~ředkujícího jednatele k jich přejmutí nenabývají účinnosti vuči pojistrteli pro vadnost formy (§ 13, odst. 1 zákona a § 2 všeob. poj, podmínek). Tak zejména klade-li pojistitel otázky v pojis,tném návrhu, pak se
táže sám a to písemně a musí mu proto i pojistník ze zevnějších nutících důvodů odpověděti zase jen písemně (Vysvětlivky, 19'15, str. 64).
Nerovná se proto vědomost zprostředkujícího jednatele o prohlášení
pojistníkově učiněném zprostředkujícímu jednateli ústně při zdělání
pojistného návrhu a nepojatém do písemného pojistného návrhu vědo
mosti pojistitele, jestliže se tento sám o nich nedo\'ěděl před přijetím
návrhu. Avšak pojistník má právo nastoupiti důlpz omluvy podle § 4,
písm. c) zákona, nebo podle § I Č. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek, není-Ii toto ustanovení v neprospěch pojistníka.
~e~ ':' souz~ném přípa,dě ,nejde ani o okolnost, která zvyšovala pře
vzate,rIslko pOJIšťovny, nybrz o skutkovou podstatu, která je předmětem
omez,ení risika p"jišťovny: O pouhé zamlčení nebo nesprávný nebo neúplný údaj okolnosti nebez;pečí by šlo jen tehdy, kdyby se okolnost ta
. týkala pojistného poměru, jenž je předmětem uzavřené pojistné smlouvv
popsané v pojistce č. 400.916, kterou pojistník bez námitek přijál

obč. zák.). To značÍ, že by tomu bylo jen tehdy, kdyby nesprávné
nebo nelÚiplné zodpovědění dotyčné otázky nebo zamlčení oné okolnosti
mohlo býti pro pojišťovnu důvodem k odstupu podle § 3 zákona nebo
§ I Č. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek od takto uzavřené smlouvy. Pojišťovna však neodstoupila od pojistné smlouvy popsané v p0jistce, nýbrž odmítá plnění, poněvadž škody vzniklé z provozu automobilem za plat nejsou touto pojistnou smlouvou kryty, Správně rozpoznal
odvolací soud, že ta skutková podstata, z níž žalobkyně odvozuje nárok
pojistníkuv na plnění, jest pojištění jiného druhu, k němuž vůbec nedošlo. Jiným druhem pojištění se ovšem nemíní druhy pojištění, jak je
rozeznává zákon o pojistné smlouvě v jednotlivých dílech a hlavách,
nýbrž je tomu rozuměti tak, že jde o jiný druh odpovědnostního pojištění (§ 115 zákona), to jest, .že nejde O odpovědnostní poměr plynoucí
z jízdy za plat, nýbrž z jízdy pro vlastní potřebu. Jde-Ii o omezení ri. sika, pak to znamená tolik, že vůbec nebyla uzavřena pojistná smlouva
o hrazení škod vzniklých z provozu automobilu za plat a schází tu tudiž zavazovací duvod pojišťovny k plnění (§ 859 obč. zák.). Ani podle
§ II všeobecných pojišťovacích podmínek nelze souzený případ posuzovat. NebOť ten jedná o zvýšeném nebezpe,čí nastalém po uzavření
smlouvy nebo v době od podání do přijetí návrhu (podobně §§ 33 a 34
zákona), O to však v souzeném případě nejde, neboť pojistník provozoval autodopravu (jízdu za plat) již v době před pojistným návrhem.
Z rozhodnutí nejvyššího soudu, jichž se žalobkyně dovolává, nelze nic
pro ni vytěžiti. V rozhodnutí Č. 9436 Sb. n. s. šlo o nesprá'éný údaj na
otázku, zdali pojistník již dříve vyhořeL Šlo tam O okolnost nebezpečí
při požárním pojištění závažnou pro uzavřenou pojistnou smlouvu požární. Okolnost ta se tudíž týkala této smlouvy a byl proto důkaz omluvy

(§ 863

přípustný.

V rozhodnutí t. 13158 Sb, n. s. šlo o odpovědnostní pojištění
z příležitostné jízdy za plat (svobodná živnost) a teprve po uzavření pojistné smlouvy se domohl pojistník koncesované živnosti s určitým veřejným stanovištěm. Tam šlo o zvýšení nebezpečí (§§ 33, 34 zák. o pojistné smlouvě) po uzavření pojistné smlouvy, což se v souzeném pří
padě nestalo. Z rozhodnutí Č, 13906 Sb. n, s. nic neplyne pro souzený
případ, poněvadž tam šlo o průpadní doložku podle § 32 zákona o porušení závaznosti neoznámením dodatečně uzavřeného dopojištění. Rozhodnutí Č. 16648 Sb. n. s. nedopadá na souzený případ, poněvadž tam
stačila k zamítnutí žaloby pojišťovny o zaplacení premie již ta okolnost, že pojistník přistoupil k pojistnému návrhu na životní pojištění
teprve potom, až ho zprostředkující jednatel ujistil, že zároveň sjednávané požární pojištění bude levnější než dosavadní, na kteroužto skutečnost kladl pojistník důraz. K zamítnutí žaloby byl by tam stačil poukaz na § 47 zákona č.145/1934 Sb. z: a n., o tu otázku ale ani nešlo,
nýbrž o to, zdali jednatel věděl, že ona skutečnost nebyla pouhou pohnutkou pojistníka, nýbrž že byla podmínkou pro přistoupení k pojistnému návrhu, Je-Ii tomu tak, je dovolání již s hlediska dovolacího dů
vodu právní mylnosti neduvodné, vychází-li se ze skutkového předpo
kladu, že škodná událost nastala při jízdě automobilem za plat.
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Veřejná obchodní společnost není zvláštnún právním podmětem. Ve
sporu společnosti jsou podle hmotného práva stranou jen její společníci.
Společenské jmění náleží všem společníkům sdruženým ve veřejnou
obchodní společnost dohromady.
Společníci, sdružení v onu společnost, představují i v.poměru k jedno.tlivým. společníkům odlišný právní podmět. Veřejná obchodní společnost, Jsouc zastoupena společníkem oprávněným k zastupování může
žalovati společníka nebo býti od něho žalována.
'
P~ žalobě podané veřejnou obchodní společnosti a jednún veřejným
spol~níkem proti druhému společníku, jde o žalobu podanou dvěma žalobCI. Pokud jde při tom o obyčejné společenství podle § 11 c. ř. s.
Veřejná obchodní společnost, jež nebyla zúčastněna na rozhodčún
řízení provedeném mezi veřejnými společníky, není legitimována k žalobě o hezúčinnost rozhodčího výroku podle § 595 c. ř. s.
Veřejná obchodní společnost nestane se stranou v rozhodčím řízeni
ani (ún, že v rozhodčím výroku bylo rozhodnuto i o právech a závazclch
společnosti.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, Rv I 981/39.)
Žalobce a žalo~aný. uzavřeli n;ezi sebou veřejnou obchodní společ
nost. Žalobou, o nIZ tu jde, domaha se žalobce i řečená veřejná obchodní
společnost bezúčinnosti rozhodčího výroku, jímž bylo rozhodnuto o ně
kter~ch sporných. z~le~ito.stech m~zi ,oběma společn~ky k sobě navzájem
jakoz I ke spolecne fIrme a tvrdl, ze nebyla uzavrena vůbec smlouva
o rozhodčím, po.ku~ se. týče, že smlouva ta byla neplatna, takže rozhodčí
so~d n;byl opravn:,n jako soud rozhodčí rozhodovati a překročil meze
sveho ukolu. 0~zl .z~l?bce~ m!' .. K. a. žalov",ným H. byla totiž uzavřena
dohoda k vyresenI jlZ eXlstujlClch diferenCI, vzniklých z jejich bývalého společenského poměru, uzavřená v protokolu z 25. ledna 1933.
Tato dohoda se však ,;'z.tahovaJa jen na diference v té době již jsoucí
a na spory meZI, spoleclllky v oné do?ě zahájené II řádných soudů, ne~ztah?vala se ~sak na ty spory, ktere by budoucně povstaly ze spolecenskeho pomeru. Nebylo .proto také ve smlouvě o rozsudím vůbec
~mluveno, ž~ bu.doucí .sp?ry mají býti r,oz~odnuty rozhodcem. žalovaný
mg. H., poprel zalobm narok a uvedl, ze zalobce není oprávněn podati
žalobu, o niž jde,. také jméne~ prot. ,ly. Ing. HI. a Dr. K, že písemná
smlouva o rozsudlm byla uzavrena a, ze strany zamýšlely dohodou z 25.
ledna 1933 podrobiti se rozhodčímu výroku ing. Dr. Č. ohledně veškerých sporných otázek, které by mezi ňimí vznikly až do ukončení společenského poměru. žalobce příslušnost rozhodčího soudu sám uznával
a U~~dl to takév žalob~ ~ 21. bř~znao 1936, uznávaje příslušnost rozhodcl~o. sooudu I .o~~edne J1nych nar?ku, ~t~ré se netýkaly přimo obou
spolecmku. N 1 Z S I S o u d y zamltly za lObu, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Řízení před prvým soudem je podle žalobce vadné

proto že prvý soud přehlédl, že smlouva o rozsudím podle zápisu z 25.
ledna' 1933 byla uzavřena pouze mezi Ing. Hl. a Ing. Kr. a nikoliv mezi
veřejnou obchodní společností a jednotlivými společníky k sobě navzájem, ač r~zhodce rc:zhod~val"t~ž .0 ~.~rocíc? společn!ků yůči veřejné
společnosti. Zalobce vsak prehllZl, ze jlZ prvy soud pnzpusobll označení stran skutečnému právnímu stavu, že totiž za žalující stranu správně
označí! jen ji osobně a nikoliv i veřejnou společnost, když společníky
této společnosti jsou jen žalobce a žalovaný. Toto pojetí právní povahy
veřejné společnosti odpovídá jak zákonu, (čl. 86 a 111 obch. z.), tak
i jednotnému rozhodování nejvyššího soudu (rozh. Č. 2478, 2615, 7781,
4827, 6154, 6584, 9241, 10050 Sb. n. s. civ. a četná jiná), jakož i plenisimárnímu usnesení z 5. května 1914 Č. 203/14 pres.). Podle toho veřejná obchodní společnost, třebaže je samostatnou hospodářskou jednotkou, není zvláštním právním podmětem, ani právnickou osobou. Není
proto veřejná obchodni společn.o~t a~i. s!ranou ::e. ~poru, a,ni stranou
smluvní; stranou JSou jednothvl verejm spolecmcl. I,kdyz rozhodce
v rozhodčím výroku ad D 11, D IV až D IX a D xm zmmoval se o povinnostech jednotlivých společníků vůči veřejné společnosti, nerozhodoval tím o ničem jiném, než o povinnostech jednoho společnika vůči druhému společníku navzájem. Tím ovšem nepřekročil nikterak mezesveho
úkolu (§ 595 Č. 5 c. ř. s.). žalobce uplatnil bezúčínnost rozhodčiho výroku jednak proto, že smlouvy o rozsudím vůbec nebylo, nebo byla ~e
platná pro nedostatek písemnosti, jednak proto, že ro~hodčí soud. pr~
kročil meze svého úkolu (§ 595 Č. 1 a 5 c. ř. s.). Prvy soud zJlshl, ze
písemná smlouva o rozsudím byla uzavřena a je platná a jde jedině o to,
zda se vztahovala i na nesrovnalosti mezi stranami vzniklé z jejich bývalého společenského poměru, které ~eb~ly př~d~.~tem so~dn!ch sporů
v době dohody, t. j. 25. ledna 1033, nybrz kter.e pnsly na p~etres teprve
po uzavření této dohody. Odvolatel dOVOZUje ze slov t."to do~ody
»K vyřešení stávajících diferencí ... «, že dohoda. I) rOZSU?11ll se tyk:>la
pouze sporů v době dohody na. soud vzneseny.ch., Prvy soud, vsak
správně poukazem na ustanovenI § 914 obč. z., jakoz I ve shode s čl.
278 obch. z. neulpěl na slově »stávajících diferencí«, nýbrž vypátral
úmysl stran z celého znění smlouvy, jakož í z toho, jak strany samy svůl
úmysl ze smlouvy vyjadřovaly použitím této smlouvy. Soud od~ol~c!
sdílí názor prvého soudu, že dohoda o rozsudím nevztahovala se jedme
na spory již zaháiené, nýb!ž, že strany měly v ~my~l,:,. doh~dou. tou odstraniti nejen spory, ale vsechny diference, ktere z Jejich by;,al;ho společenského poměru vznikly, tudíž stávaly a nebyly do uzavre~1 .dohody
odstraněny. Správně zdůrazňuje prvý soud, že úmysl stran vyresllI roz~
sudím všechny nesrovnalosti z b~va:éh~ ~polečen.sl~éh.o pom",:u vzmkle
vyplývá nepochybně z tohoto vYJadrovam ve zmmene dohode .. p;oberou se veškeré položky disoluce se týkající ... a to i útraty: pr~vlll~o
zastoupení ze sporu ... Jinak se o těchto soudech ustanovuje, ze na~
sledkem toho že dnešni dohodou vyřeší· se celý sporný komplex mezI
oběma (tedy ~íce než ty spory a to vše, co je sporné) a tyto dílčí spory
budou vzaty ~p,ět... Po srovn~~í ," všeSh, pol?žek a ř-ádnél~ odúčto~
vání ... součásti dohody bude tez nnanC!1i pIan. ktery obs"hne cele
o
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období až. do skončení Hkvi~ace. Zahrnuly-li strany samy veškeré nesr~vna~oslI do ~ohody, ! kdyz teprve po uzavření dohody při probírání
:eskerych poloze k pod!e. té~o dohody di solu ce se týkajících se zjistilo,
ze JSou ,sp.orné, a kdyz I .sam odyolatel obrátil se proto na rozhodce
s takovyrm • nesrovnalostmI, pak lIm strany uznávaly, že písemná dohoda se I, techto nesrovnalostí týká a nemůže proto odvolatel s IÚlSpě
chem vytykah nedostatek. písemnost!, i kdyby názor odvolatelův, že nesrovn~loslI na rozhodce JIm v~nesene spadají do písemné dohody - b I
nespra~ny, a n~byl~y tento jeho nesprávný právní názor důvodem fe
zrušem ro:ho?Č!ho vyroku, když sám takovýto případ pod písemnou dohodu pod~adll. Nem tedy výtka nedostatku písemnosti opodstatněna
1!st~nove!l' § ?14 ob~. z~ ~e~í podpůrné. Pokud prvý soud nepřiznai
uspecht; za!o~e podane téz jmenem firmy Ing. Hl. a Dr. K., pro nedosla!ek opravnem Ing. Dr. Kr., poukazuje se na úvahy o právní povaze vereJné společnosti, při čemž se dodává, že neobstála-li žaloba Ing Dr
.
.
Kr., nen:ohlo. ~~ býti vyhověno ani žalobě veřejné společnosti.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
D

ův

od y:

. Ve.řejná obchodní spol~čnost není zvláštním právním podmětem ani
a ne,;,uže proto ve sporu býti stranou (nemá procesm zpusoblloslI, § 1 c. r. s.); stranou jsou jen společníci. Tak bylo vy~Ioveno a odůyodněno v rozhodnutí Č. 9241 Sb. n. 5., což bylo převzato
1 v ;o~hodn~lIč. 10050 Sb. n. s. Poukazuje-Ii dovolání k odůvodnění
?pa<:ne?o nazoru na rozhodnutí Č. 6584 a 7781 Sb. n. s., přehlíží že
I s. temlto rozhodnutí?,i se nejvyšší soud v onom rozhodnutí Č. 924ľ vyporádal. Z roz~od~ulI Č. 8491 Sb. n; s", jehož se žalobcí dovolali, rovněž
neplY!le. opačny nazor, neboť ta otazka tam byla bezpředmětnou a vý~I,?vne rešena. ne?yla, poněvadž šlo jen o to, zda a pokud se může verejný společmk .:~lo??u 'podle § 37. ex. ř. 'Ůpíratí výkonu exekuce, jež
b!,la iPovole.na venteh ]Ineho společmka udělením zmocnění podle §§ 331
a~ 333 ex. r., ~by se na veřejné společnosti domáhal podle čl. 126 obch.
za~. ~ozl~učem sP.olečnost~ a úhrady z podílu dlužníka za účelem uspokOlem sve pohledavkr. Am v r?zho~nutí č. 9822 Sb. n. s. nebyla řešena
otaz~~, o kterou n~m jde, P?nevadz tam bylo jen vysloveno, že se promlču]l náro~y proh spolešmku z poh.ledáv.ek za společenství podle čl.
!~6 obch. zak; (§ 11 ex. ~.) jen. na zaklade exekučního titulu proti velejné obchod~1 společnos!" k~ezto n~ základě. exekučního titulu přlmo
proh sp?lečmku nastuI;uje vseobecna 30letá promlčecí lhůta. Veřejná
obchodm společno~t ma ovšem možnost, aby žalobou podle § 37 ex. ř.
odp?rovala e;<ekucl veden~ ~a jmě.n! společnosti- .pro soukromý dluh společ,mk~. Že vs~k se tu naz,lr~ na nI jako na osobu třetí, plyne z duplicity
pravlllho I;0,?eru. ~poleočll!~u, kteyí ,;,ahou bý!i jak. věřiteli tak dlužníky
společnost!, jakoz I z r~znych pravmch vztahu, v nrchž společnost může
sam?st~tne ~ystupov~h (po~le čl; .Il) ob~h. zák. může nabývati jmění,
vchaz~tJ v zavazky, zalova!t a byt! zal ovana naproti tomu není ani
právnlm podmětem a nemá způsobilosti býti stranou ve sporu). Žaluje-li
prav~!Ok?u ~sob?u

veřejná obchodní společnost, jsou stranou sp.olečníci. To plati i o žaclobě podle § 37 ex. ř.a jsou proto zase jen společníci stranou a tudíž
společnost je třetí osobou jak v poměru ke společníku, proti němuž byla
vedena exekuce pro jeho soukromý dluh, tak v poměru k vymáhajícímu
věřiteli. Ani rozhodnutí Č. 2230, 2282, 6282 a 11799 Sb. n. s., uvedená
v dovolání, kde bylo vysloveno, že procesní způsobilost veřejné obchodní společnosti nepomíjí jejím zánikem, nýbrž teprve výmazem z obchodního rejstříku, neřeší výslovně otázku, kdo je stranou ve sporu veřejné obchodní společnosti. Tím bylo jen vysloveno, že útvar veřejné
obchodni společnosti a právo žalovati anebo býti žalovánu pod jménem
společenským zaniká teprve výmazem společnosti z obchodního rejstříku.

Nejvyšši soud nemá proto důvodu, aby upustil od názoru vysloveného v rozhodnutí č. 9241 a 10050 Sb. n. s., že veIejná obchodníspolečnost není právním podmětem a není proto ani stranou ve sporu, jíž
jsou jen její společníci.
Je-li tomu tak a dává-li ustanovení čl. 91 a III obch .. zák.
veřejné obchodní společnosti taková práva, jakoby byla právnickou
osobou, je t'Ůmulwzuměti tak, že společenské jmění nepatří nějaké smýšlené osobě, tedy jistému od společníků rozdílnému subjektu, ani jednotlivým společníkům, nýbrž veškerým společníkům dohromady, to jest, že
společnikům m;patří společenské jmění podle kvot děleného spoluvlastnictví nebo podle kvot k celému souhrnu společenského jmění, nýbrž, že
jmění to patří společníkům sdruženým v jednotku, která se označuje
firemním jménem. Takto představují společníci sdružení v jednotku
i v poměru k jednotlivým společníkům odlišný právní podmět a může
proto veřejná obchodni společnost žalovati společníka a naopak jednotlivý společník může žalovati společnost zastoupenou společníkem oprávněným k zastupování podle čl. 114 obch. zák., aniž by se dalo důvodně
namítati, že žalovaný společník je současně i jedním ze žalobců.
žaloba podaná Dr. Kr. a protokolovanou firmou Ing. Hl. a Ing. Dr.
Kr., stavitelství a podnikatelství staveb v Praze, byla tudíž podána
dvěma žalobci. Nejde tu o použití dvou jmen jedním žalobcem a nelze
prostě vypustiti z hlavy rozsudku označení jména společnosti, nýbrž je
o každé žalobě rozhodnouti samostatně, když nejde o nerozlučné společenství ve sporu podle § 14 c. ř. s., nýbrž o obyčejné společenstvI podle § 11 c. ř. s., poněvadž rozhodnutí může dopadnouti pro každého žalobce různě a nemusi býti jednotné. Bezvýznamné je, poukazuje-li dovolatelka k tomu, že prý žalovaný nepodal ani odpověď na žalobu veřejné obchodní společnosti, neboť dovolatelka neučinila ani návrh podle § 398 c. ř. s. na vynesení rozsudku pro zmeškánÍ. Než nehledíc
k tomu neodpovídá výtka dovolatelčina ani skutečnosti. Neboť žalovaný
namítal v odpovědi na žalobu, že žalobce Dr. Kr. není oprávněn k podání žaloby jménem protokolované firmy Ing. Hl. a Dr. Kr., poněvadž
prý bylo ujednáno kolektivní zastupování firmy. Vynechal-li žalovaný
v odpovědi na žalobu označení této firmy jako žalobkyně, byla to jen
formální vada podle §§ 75, 243 c. ř. s., která se dala napraviti podle
Civllni rozhodnutí XXI,
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na žalobu je však

zřejmé

odpo~ěd' čel~la i ,proti ,žalob~ veřejné obchodní Sipolečnosti, byť i ko~

nečny navrh znel na zaml tnutí zaloby Dr. Antonína Kr., neboť návrh ten
by! ?ů,sledkemr;rávního - jina~ správného - názoru žalovaného, že
vereJna obchodlll společnost nem stranou ve sponl.

. žalobci. sami. tVEdili v žalobě; že. roz~odčí výrok byl vydán v někte
rych spornych zalezltostech mezI verejnyml společníky veřejné obchodní
spole,čnostI, to jest mezI Dr. Antonínem Kr. a Ing. Bedřichem HI. k sobě
n~vzaJe~ a ke .s~o~ečné firmě; Netvr~ili tudíž, že v rozhodčím řízení byla
~učas!nena v:rejna obchodl11 spolecnost a nelze již z tohoto důvodu
z~lo?e vyhov~tl. Neboť.podle ~ ~94 c. ř. s. má rozhodčí výrok, nepodléha-II 0r;ravnemu 'prostredku, ucmek pravoplatného soudního rozsudku
jen .mezl .stranaml spor~. Ovšem, že rozhodčí výrok rozhodl i o právech
a zavaZCIch společnostI: Tak y o?stavc} D IV zamítl požadavek Ing. Dr.
Kr., aby Ing. HI. zaplatil f1rme častku zalobcem žádanou, v odst. D VIIl
a E a 1 ul?!il ~r. Kr., aby nahr~dil firmě úroky ode dne, kdy mu záruka byla uredne vyplacena, zamltI dale I požadavek Ing. HI., aby náklady op.ravy na mostě z H. do P. nesla.'firma a podobně. Než tím se
nestala hr?,a stra~o~ ':. roz.~odčim řízení. Dův?dně proto uvedl žalovaný
v d?vo!acl odpovedl, ze jlZ proto nebyla verejná obchodní společnost
opr~v.nena o~porovati rozhodčímu výroku podle § 595 c. ř. s. V první
stohcl ~epotreb~,:al. a nemohl to žalovaný namítati, poněvadž žalobci
samI prece tvrdIlI, ze rozhodčí spor byl veden pnu ze mezi Dr. Kr. a
Ing. Hl. Scházela-!i .~~řejné ob.chodní spol~čnost{ aktivní legitimace ke
sporu" bylo pr<:to je)l.~alobu jlZ z tohoto duvodu zamítnouti. Není ,proto
dovolal11 spolecnostI jlZ s hlediska § 503 Č. 4 c. ř. s. důvodné a netřeba
se věcně zabývati dovolacím důvodem podle § 503 Č, 2 c. ř. s.
.. A~i dovolá~í Dr. Antonína Kr. nemohlo se potkati s úspěchem. Staclly-h odvolaclmu soudu jiné důkazy ke zjištění rozhodných skuteč
ností, byl důk31z výs.le~h~m stran po~le § 371, odst. 2 c. ř. s. nepřípustný
a je pr?to vyt~a čmen~ v tO,m sm,:ru pod dovolacím důvodem podle
§ 503 c. 2 c. r. s. neduvodna. Nelll--jJochyby, že smlouva o rozsudím
meZI Ing. Dr. Antonínem Kr. a Ing. Bedřichem HI. byla písemně uzavř~~a (§ .577 c. ř. s.) v protokolu ze dne 25. ledna 1933, jehož pravost,
p:lp"dne s?uhlas jeho OpISU s pravým originálem žalobce uznal. Nestač~la by ovsem pouhá :písemnost, podle níž se strany podrobují rozhoctč~nu sou~u, nebyla-li mezi stranami úmluva o rozsudím skutečně uči
n~n.a, to jest ?dporoval-Ii ob~ah.J'~se?,né smlouvy skutečně projevené
,:ulI stran. Nez zc.. skutečnostI zpstenych z obsahu dopisu Dr. Kr. Dr.
C-OVI ze .dne 30. rqna 1935, ze zaloby Dr. Kr. na Ing. Bedřicha Hl. ze
dne 21. brezna 1936 a ze svědecké výpovědi Dr. Č. D!yne, že strany měly
~ku.tečně .sho?nou vůli u.zavříti smlouv~ o r.ozsudím: že ji skutečně i projevIly a ,ze JI dodatečne I. dotvr~ly hm, ze podávaly vzájemné žaloby
k ,rozsudlmu Dr. č., tento je dorucoval stranám a žádná z nich nevznesla
.namltku. nepříslušnosti rozhodčího soudu. Je proto zaver odvolacího
soud~,že byla, ~!avře~a písemná sm~ouva o. rozsudím důsledný a není
tu duvodu bezuclllnosh podle § 595 c. 1 c. r. s. Ostatní výtky uvedel1é

Čís.

17525 -

pod dovolacim důvodem právní mylnosti se týkají jen rozsahu uzavřené
smlouvy O rozsudím. I smlouvu o roz sudím lze vyložiti podle zásad
vytčených v § 915 obč. zák., neboť z ustanovení toho ani z předpisů civilního soudního řádu neplyne, že ono neplatí :pro výklad smlouvy
o rozsudím anebo .. pro výklad smluv, pro něž je předepsána písemná
lorma. Výklad, jaký na základě toho dal odvolací soud smlouvě o roze
sudím, odpovídá provedeným důkazům; nejvyšši soud sdílí proto závěr
odvolacího soudu, že strany zahrnuly do smlouvy o roz sudím všechny
nesrovnalosti vzniklé z bývalého společenského poměru, i když vznikly
teprve po uzavření dohody. Stačí tu proto ,poul,ázatí na obšírné, stavu
věci a zákonu odpovídající odůvodnění nižších soudů v tom směru.
čís.
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Proti usneseni vydanému podle § 82, odst. 1 c. ř. s. není samostatný
rekurs přípustný.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, R Jl 153/39.)
Prvý soud přikázal žalobci usnesením ze dne 15. dubna 1939, C ... ,
aby podle § 82 předložil k nahlédnutí zápisky a korespondenci, jichž
se sám ve sporu dovolával. Rek u r s n i s o u d odmítl rekurs žalobcův. D ů vod y: Opatřeni účiněné napadeným usnesením, t. j. přikaz
udělený žalobci podle § 82 c. ř. s., aby předložil zápisky a korespondenci, je opatřením řídícím rozepři, k němuž je soud oprávněn i bez návrhu stran (§§ 181, odst. 2, 437 c. ř. s.). Proti takovým opatřením není
opravný prostředek resp. samostatný opravný prostředek přípustný.
V § 82, odst. 1 c. ř. s. není výslovně uvedeno, že proti příkazu k před
ložení listin v prvopise není rekurs pnpustný, avšak podle důvodové
zprávy (strana 213, mat. 1., str. 226) je rekurs i proti takovému příkazu,
vydanému podle § 82, odst. 1 c. ř. s. nepřípustný (komentář Neumannův
k c. ř. s., str. 628, vydání z roku 1927).
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Z důvodu napadeného usnesení má i dovolací soud za to, že proti
usnesení, vydanému podle 1. odst. § 82 c. ř. s. není samostatný rekurs
přípustný, protože usnesení takové se ani svou povahoU' ani dtlSledky
neliší od opatření, jež učiní soud sám podle § 181 c. ř. s. k přípravě dalšiho řízení. Jde tu o to, aby odpůrce byl informován a aby se mohl vyjádřiti k přednesu žalobcovu. Tu nejde ještě o opatření, jež by mělo
umožniti provedení důkazu o přednesu odpůrce, jehož zde zatim ani
neni; nejde tedy o případ §§ 303, 304 c. ř. s., nehledíc k tomu, že ani
v takovém připadě by žalobce neměl samostatného opravného prostředku (§ 319, odst. 2 c. ř. s.); správně jde tu tedy o případ obdobný
§§ 299, 319, odst. 1 c. ř. s., kde je opravný prostředek vyloučen. Takovým příkazem soudním není přec žalující strana ve svých právech procesních nijak dotčena, když sama se na listiny v žalobě jako na důkazy
46 e .
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o~v?lá:,ala. Je. zajisté také v jejím zájmu, aby se žalovaný mohl k jednanI. pnp;~vlh.a .ab~ t~~é přípravný spis budoval na spolehlivé informacI, k nIZ zaJIste nalezl, aby právní zástupce žalovaného věděl o kterou .korespo~dencl ~alobce své nároky opírá a aby k ní mohl zaujati stanovisko vpnp!avnem SpiSU. Žalobce neprávem dovozuje přípustnost rekursu z toho, ze v § 82, odst. 1 c. ř. s. rekurs výslovně vyloučen není.
čís.
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Předpoklady odpovědnosti dráhy podle zákona č. 86/1937 Sb. z. a n.
Pojem »trať« a » jevy« ve smyslu § 196 dok zák.

O~pověd~ost ru:~hy podle tohoto zákona nezakládají nebezpečné zá~adne.~~vy zelezDlcnlho zařízeni, je-Ii zdroj jejich nebezpečnosti mímo

zelezDlcDI dopravu na trati.

. Dráha neruč! podle zákona č. 86/37 Sb. z. a n. za úraz cestujícího
nasle.dk~,v~d~eho stavu zá!>radli, jejímž účelem je zabezpečiti cestující

na nastup.lsb pred nebezpečlm hrozícím jím z místa ležícího mimo trať
(z ~Iubo.keho přík~u .vedle nástupiště), ledaže při způsoben! úrazu spolupuS?bdy ~~~zpecne okolnost~ které mají svůj původ ve zvláštuípo.
vaze zelezDlcnl dopravy (na př. velký nával cestujících).
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, Rv II 336/39.)

Žalobkyně domáhá se na žalované straně (železniční správa) náhrady za úraz, jejž utrpěla tím, že, když čekala na nástupišti na vlak

a . ustup"o:,ala d?~adu, dotkla se žárnicové tyče zábradlí, odděluiícího
n::s!uplste ~d pnkopu, tyč ta následkem toho vypadla a žalobkyně Se
z\ltila do prfko~u. P r v Ý S o u ~ neuznal žalobou uplatňovaný nárok
d~vodem po pr~vll. O d vol. a c I s o U ~ žalobou uplatňovaný nárok
duvo?~m po prav~, u:zn..a!. u vod y: Zabradlí nebylo v kritické době
v poradku. O~zvlaste zarmce nebyly zasunuty do sebe tak pevně, jak
by t? bfla vyzadovala bezpečnost cestujících. Na tom nemění nic stav
k~ery zjlslIl prvr soud při místním ohledání, neboť tehdy byly již zar~
·n!::.e, zas: p,e:,ne do sebe zasazeny. Při místním ohledání bylo ostatně
zjlsteno,.ze zarnIce se nevysouvají, i když se na ně se vší vahou posadí
dva muzl. Z toho. však vyplývá, že v kritické době žirnice nebyly řádně
do se~be, zasunutt, .neboť jinak by nebyly mohly povoliti, kdyby si byla
n,a ne zalobky?e.1 s M. sedla, což ovšem není ničím prokázáno. Za
techto ~kolnost~ vsak jest míti~a tc:, ~e za~raz žalobkyně jest výhradně
zodpo.vedna ~raha, 'pokud se tyče jejl zamestnanci, kteří se o to nepo~taralI,. aby zabradlI bylo v kritické době v pořádku. Na tom nemění nic
ze nem vylou~eno?; ž~ po prohlédnutí zábradlí bylo zábradlí někým 'Po~
škoz,eno ta~, ::e zarn:ce d.o sebe .zasunuté byly uvolněny, neboť, kdyby
zamestnancI zalova~e, drahy bJh zábradlí prohlédli těsně před příjez
ct.~ v~aku, n~bo nez zalobkyne se odebrala na nástupiště, mohli a muSIlI poskozem pozorovati a mohli je beze všeho opraviti, jak Se to po

P

°

úrazu stalo. Z toho však vyplývá, že tu nejde neodvratnou udál~st ve
smyslu § 1?6! od.st. 2 žel. z~k. ~ylný j~ i ná~or prvého ,soudu,. že z~lob
kyně si zavmlla uraz sama lIm, ze SI ~abrad!1 a jeho pos~ozen~ n;:vslmla
a neohlédnuvši se, postupovala po zpatku az padla, nebot nem prece 01čím prokázáno, že by již před úrazem byla žármce mezI sloupky 1~. a
14. skleslá šikmo k zemi. Byly-Ii však žárnice do sebe vsu~uty, ovse~
nedostatečně, nelze žalobkyni přičít~ti za vinu, že se n~přesved~l~a, z?alI
žárnice jsou zasunuty do sebe pevne. O to? se ,~ostar2.h bylo ~ecI dr~hy,
pokud se týče jejich zaměstnanců (§ 70 zel. za~.). Ž~lo~kyne, ktera l!a
nástupišti spatřila zábradlí z betonových sloupku ~poJ,:nych 60 mm Silnými železnými rourami, m.ohla ~~á~~I? předpokladah, a
I ph nej.větší opatrnosti, že zábradlI VydfZl jejl dotek, pokud se tyče nep~voh,
když se i o ně opře. Nelze tedy mluviti. o t0111, že by ž;,lobkl;'m sŤI.halo
nějaké zavinění podle ~ 1~97 ob.č. ~ák. a j~ p'roto .od~vodne.na. vytka,
že prvý soud neposoudil vec spravne po sŤIance pravm, nema-1I z~ to,
že za úraz výhradně zodpovídá dráha, kte;é se za. daných ,?kolnoslI nezdařil vyviňovací důkaz podle § 196 (2) ze lez. zakon";. P~I tam se ,~o~
dává že tratí ve smyslu § 196 (1) "želez. zák. se rozuml nejen t. zv. sl.ra
trať 've smyslu dopravních prostředků, nýbrž také plocha ke k?leJIm
příino přilehlá, tedy v souzeném případ~ i l!ástupiště. Že však jd.e, tu
o výkon a zjev, kterým se na venek projevuje nebezpečno~t vlastnI zelezniční dopravě, odůvodnil správně prvý soud v napadenem rozsudku.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.

:0

O

ů

vo d y:

Pokud odvolací soud použil na souzený případ ustanovení § 196 .zá~
kona č. 86/1937 Sb. z. a n., nemůže dovolací soud tento názor schvalIlI
a jest v tom směru .odůvo.~n~n.a ,výtka právní mylnosh.. . .,.
Podle rozsudkoveho zJ1stenI" cekala zalobkyne na nast,lplslI na, .vlak
Č. 316 a úraz se stal tím, že, když ustupovala dozadu, dotkla se za;lll_
cové tyče zábradlí oddělujícího nástupiště od příkopu 1.80 m hlubokeho,
žárnicová tyč následkem toho spadla, žalobkyně se zřitil"; do přík~pu,
nalézajícího se za záJbradlím, při čemž t!trpěla úraz n~ leve n~ze. Predpis § 19ó, odst. 1 dotč. z~kona stanovl, ze, byl-II nekdo 'p?skozen na
těle (na zdraví) neb usmrcen ~ři ž~lezniční d?pravě na tr.aŤ!. ukony ,neb,o
jevy, kterými se navene~ projevuje ~lebe~'pecno~,t ylastm teto doprave,
odpovídá za škodu, kt~ra z toh<; ,vznl'kla; zel~znIcm p.~dl11k .. Této .odp~
vědnosti je zproštěn jen, pr?k~ze:h ?ekte~y z vyvmov";clch duvodu,
uvedených v druhém odstaVCI tehoz zakonneho ustanovenI. Je tedy odpovědnost dráhy podle dotčeného ustanoven!"zák?na o~ezena Jednak na
železniční dopravu v určitém nebezpečenske.m pasn~u, jednak na šk~dy
nastalé následkem typického nebezpečenstvI vlastmho tomuto P?ďmku
dopravnímu. Nebezpečenské pásmo je v zákoně oz.načeu? vyrazen;
»trať«. Co náleží k trati a tudíž spadá do nebezpečenskeho pa?ma, kte;e
jest 'pro. posouzení odpovědnosti dráhy podle dotčeného zakona vyznamllé,· je různé podle tOho,jde:!i o !r~ť ši:ou (ote~řenou) ~ebo ~ traf
v Qbvodu stanic. V souzeném pnpade Jde Jen o vykl ad pOjmu »traf«
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v obvodu stanice. Tratí rozumí se ona část dráhy, která je určena k výkonu dopravy po kolejích; k tOmu patří nejen všechny koleje se zabezpečovaCÍmi a ochrannými zařízeními, ale také plochy bezprostředně
přilehlé, t. j. nástupiště (srovn. motívy tís. 698). Podle toho nemůže býtí
pochybnosti o tom, že místo, kde se úraz stal, když zalobkyně čekala na
vlak, náleží ke trati. Není však dána další podmínka vzniku odpověd
nosti železničního podniku podle § 196, odst. 1 zák., že někdo byl na těle
(zdraví) poškozen nebo usmrcen pří železníční dopravě »úkony nebo
jevy, kterými se na venek projevuje nebezpečnost této dopravě«. Tím
se konkretisuje pOžadavek souvislosti úrazu Se železniční dopravou na
trati tak, že nezakládá každý lúlraz vzniklý při železniční dopravě na trati
zodpOvědnost železničniho' podniku, nýbrž pouze úraz vzniklý působe
ním zevních projevů (Činností, Úkazů) železniční dopravy na trati a to
tak, že se žádá, aby byly určitým způsobem kvalifikovány, totiž, aby se
jimi projevovala nebezpečnost vlastní této dopravě. škoda musí tudíž
býti následkem typického nebezpečenství vlastního železniční dopravě
na trati, jako na př. následkem použití pohonu parního (jiskry), rychlosti provozu, spěchu při něm a návalu, v;íhy vozidel a pod. (motivy tisk.
445" str. 16). »Jevy« ve smyslu dotčeného ustanovení rozumějí se určité
závadné stavy zařízení železniční dopravy, které se jeví objektivně jako
projevy nebezpečnosti vlastní železniční dopravě na trati. Odpovědnost
dráhy podle dotčeného zákona nezakládaji tudíž nebezpečné závadné
stavy železničního zařízení, když zdroj jejich nebezpečnosti jest mimo
železniční dopravu na trati. V souzeném případě šlo o úraz, který byl
v příčinné souvislo'sti se závadným stavem zábradlí, oddělujícího nástupiště od hlubokého příkopu, nalézajícího se za zábradlím mimo nástupiště. Při posOuzení otázky, bylo-li nebezpečí, vyvol'ané pro cestující závadným stavem zábradlí, projevem nebezpečností vlastní železniční dopravě na trati, je rozhodujícím účel, kterému zmíněné zábradlí
sloužilo. Tu je nepochybné, že mělo zabezpečiti cestujlcí na nástupišti
před nebezpečím hrozícím jim z toho, že v bezprostřední blízkosti nástupiště, ale mimo trať, je hluboký příkop. Toto nebezpečí hrozilo cestujícím z místa ležícího mimo trať. Nejde proto při nebe"pečí, kterému
zábradlí mělo zabrániti, o nebezpečí vlastní železniční dopravě na trati,
ježto nevyplývá z nebezpečnostních zdrojů typických pro tuto dopravu.
Že by při způsobení úrazu spolupůsobily také určité nebezpečné okolnosti, které mají svůj původ ve zvláštní povaze železniční dopravy a pro
které by se vadný stav zábradlí v určitém případě, Ve kterém právě pro
tyto okolnosti k úrazu došlo, projevoval navenek jako nebepečenský jev
vlastní železniční dopravě, jako na příklad velký nával cestujících na
nástupišti, kterým byla poškozená na nebezpečné zábradlí zatlačena,
nevychází ze zjištění nižších soudů.

pro odpovědnost
dráhy za úraz žalobkynin podle zákona Č. 86/1937 Sb. z. a n. z ručení
za výsledek. Zbývá ješR,zkou'l11ati, je-li odpovědnost dráhy dána podle
předpisů občanského zákona o náhradě škody podle zavinění. Podle
žalobkynina přednesu dOšlo k úmzl.l'pr0' naprostý nedostatek opatření
nástupiště řádným a pevným zábradlím a pro n'aprosto vadné a nedo~

Z uvedeného vyplývá, že nejsou dány

předpoklady

,
..
"ť V tomto přednesu žalobkyně je spatřova,ti
osvetlem. nastup}s,ed'h Podle zjištěni odvolacího soudu za~
dostatečné tvrz~m ,:~vmem I~' ~~e nástupiště v době úrazu dostatečne
vazného pro ne]vyssl sou9, b~
, č ábradlí tak pevně do sebe zaosvětleno, avšak nebyly ~a~mco~e ~ z~:čnost cestujících, takže dotek
sunuty, jak by toho vyz~ ova a e b
ovolily takže se žalobkyně
těchto tyčí žalobkyní ~t~čII k. tomu, a diet' če .'ejich zaměstnanců je
zřítila d? příkopu. Zav.me~ík d?hYp'o~f:jejiCh ~Ias{ního tvrzení zábr,adlí
,. t če ·sou na místě, kde se uraz
v tom, ze z~me~tnan~~, ~~ ? 1~,.
stále kontrolovalI, n<;ZjlShlI z~ Zt~~~o;~ Zebe ]zasunuty. Kdyby byli ~a
stal, volně pohybhve ~ ;te ,os a ~
stu ovali s ,atřičnou opatrnostI a
městnanci při zk?umam zabrad~l ,ťt~~ z1bradlí Uj)ti a byli by se mu~ili
bdělostí, nemohl jim tento va~~y dl' aby skutečně bylO ochranou pred
postarati o takovou ~p:avu z~ ra '}í' uže při tom když se o zábradlí
nebezpečím, ž~ cestUjlcI ~~hnaS!~IS~ ~ zábradlim. 'Draha byla povi~~~
, opře, spadnoutI do hlubo, e o pn ~p., . h' takové zábradlí na nástup lStI
opatřiti takto p;o, b,ezpecnos!iC~: ~J~~~ledu na toto zábradlí po~ži!~
a ručí i za zaVlnel1l osob, .l t u ebyly zjištěny skutečnosti, z I1Ichz
[§ 1313 a) obč. z.]. Napr~tI, ?n: n ně na utěném úrazu. OdvoJací
by bylo lze usouditI na ZaVI~el1l zalfbkY 'bradfi nýbrž že se tohoto,
sQud zjistil, že si žalobkyne ne~~~kfa n~ J~sledk~ čehož 'žámice spadla:
když ustupoval~ doz<ťdu č pauz; ědčila před dotekem záJbradli, jsou:h
V tom, že se zalobkyne nepresv
e s atřovati 'ejí zavinění, jak odužárnice do sebe p,evne zas~nuty, nelz 'hož důvody se dovolatel odkavodni! již správne odvolacl sou~ na J,e ku žalující strany na náhradu
' zuje. Je tudíž mezitím."í rozsu~e o naro
škody z těchto důvodu správny.
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Zákon o soukromých zamě~~ncich Č. 154e~34
Z'3~ ~: 1 uved.
Jde o důležitý~ dů.vod p~o ~red~as~éJ~~fŠ~~~~~ ~e svěřené
zákona, vybral-\I SI zames, ane
, ho nároku na odměnu za zvláštní
kladny peněžitou, Částku n~ uly~~u:r~k který si činil, nebyl mezi ním
služby již v dobe, kdy. en Od Jed. odua~i co do výše a splatnosti doa zaměstnavatelem anI co ? uv
.
bodnut nebo učiněn nespomym.

po-

t

(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, Rv II 382/39.)
' i m:střt,
d za
čtvrtletnivÝ'P0vědní
domáh~ se žal?b~u zapla,ce~ó
nemáje
k tomu zákonP
lhůtu tvrdě,že ho zalo~a~y, prledča~~~ p že propuštění žalobce st~lo s:
ného důvodu. Zalovany r~m I se kÚldny kterou vedl, neopravnéne
Z

Žalobce

,Pf

právem, ježto žalobce vy' ra'tl
bu
2:000 K P r v Ý s o u d zaml za o .

o' d vol a c í

soud

vyhověl

, I bě
, , . ed . , a rozza oNejvyšší
.
s o u d uložil odvolacímu soudu nove] nam
hodnutí.
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Důvody:

K vyvrácení tvrzeného důvodu předč"sného zrušení zaměstnanec_
kého poměru udal žalobce jako strana slyšen, že při revisi pokladny
upozornil revisora, že konal žalované straně mimořádné práce, za které
si činí nárok na 4.000 až 5.000 K a že si 2.000 K za inkasní práci v Polsku a Rakousku vyzvedne z pokladny, že však počká 3 dny, aby revisor
jeho požadavky mohl sděliti šéfovi a že sí částku 2.000 K po revisi z pokladny vybral. Z tohoto přednesu žalobce vyplývá, že jeho nárok na
2.000 K za inkasa nebyl v době, kdy žalobce peníze z pokladny jemu
svěřené vybral, ani co do důvodu, ani co do výše a splatnosti mezi Žalobcem a žalovaným dohodnut, anebo nesporným učiněn. Když tedy ža• lobce za tohoto stavu věci peníze z pokladny jemu svěřené, bez vědomí
a souhlasu zaměstnavatele, vybral, dopustil se jednání, pro něž se stal
nehodným důvěry zaměstnavatelovy a předčasné propuštěni bylo odů
vodněno podle § 34, odst. I zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. Vybrání peněz
z pokladny nemohlo býti ospravedlněno tím, že žalobce svůj úmysl peníze vybrati sdělil revisorovi s tím, že počká 3 dny, aby revisor jeho nároky zaměstnavateli sdělil. ježto žalobce, když peníze vybral, prv než
žalovaný dal k tomu svolení, jednal svémocně a proti služebním povinnostem z jeho postavení jako Správce pokladny vyplývajícím. Z důvodu
§ 34 č. I zák. č. 154/1934 Sb. z. a n. byl vš"k žalovaný oprávněn zruší ti
pracovní poměr bez výpovědi jen do 8 dnů po tom, kdy se o něm dozvěděl. Žalobce jako strana k důkazu slyšen udal, že při telefonickém
rozhovoru o svých nárocích za mimořádné práce sdělil žalovanému,
že si 2.000 K na částečnou jich uhradu již vybral a že telefonický rozhoVor se stal dne 5. anebo 7. prosince 1937. žalovaný o této okolnosti vů
bec slyšen nebyl a odvolací soud se tím, kdy se žalovaný o vyzvednutí
peněz z ·pokladny dozvěděl a zda byl služební poměr zrušen do 8 dnů
potom, nezabýval a skutková zjištění. v tomto směru neučínil. Za tohoto
stavu věci nelze mluvití o tol1), že tu bylo předpokl'ádáno svolení žalovaného k výběru 2.000 K, jak druhá stolice uvádi. Řízení zůstalo v tomto
směru neúplným a bylo proto již z dŮVOdu vadnosti rozsudek odvolacího soudu zrušiti.
čís.

17528.

Poddlužník, který vzal POstup pohledávky na vědomí, ačkoliv nebyla
dodržena
forma ujednaná pro postup, nemůže nedodrženi formy uplatňovati.
Kondice podle § 1431 obč. zák. předpokládá, že byl placen nedluh;
nejde o obohacení, když druhá str\!!Ia dostává jen, co jí po právu náleži,
bez rOzdílu, zda jí plni dlužník sáJn, nebo někdo jiný za něho.
Dlužník, jenž plnil VYfl1íÍhajicímu. věřiteli, ač věděl, že zabavená .poWedávka byla před zabavením postoupena jiné osobě, nemůže na vylI1á_
hajiclm věřiteli plněni požadovati zpět;
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, RvlI 404/39.)

I k' řednesla že zadala Dr. Janu Ch.,
žalující země Moravskos ezs \fvbu 'ezu'na Moravě. Dr. Ch. oznl"
staviteli v O. v roce 19~~ : ~~~ ~emské~u úřadu v B., že veškeré pomil I?ak dopls~m 22. kve n .. 'ním této stavby postupuje Bance česko
hledavky, ktere y~n.lknou pro~~~~ 'Úiadu vyplatila této bance podle upraslov. legii v. P. U~tarn~ ze~s b~z závad obnosy 45.000 K a dvakrát po
000 K podle výkazu ze dne 6.
vených splatkovych vykazu. b
70.000 K, ale další upra~~ny,o nos
,
ezi 'in 'mi i straně žalované
září 1933 ~'y1 vypla~en9~e~t:~ fo~t~~~I~OU ~/žalované vymá:hanou
bance A. castkou 1 . 2 , .
v O. ze dne 29. srpna 1933 Č. J:
a to podle usnesem okle~l1!hl~;~u~~nka čsl. legií zažalovala však zemI
E ... a to dne 10. hstopa, ~
. obnos b 1 věřitelům Dr. Ch. v.l'plaMoravskoslezskou tvrdlc, z~ tyto latnl .ř~d exekucí postoupeny. Rozceny neprávem; ježto byly J~pr:v~te 7 če~vna 1935 č. j. Ck, který nabyl
sudkem kra]skeho ~oudu v " z 'M~ravskoslezská) odsouzena zaplamoci práva, byla zaIObk{n~ (z~mep obnos 43472 K ježto prý nebyla
titi cessionářce Bance čs. eg.1l v . áha'ícím 'věřitelftm Dr. Ch. Tento
oprávněna ob!1~s ten .?~atll! ~~mlegd dne 27. září 1935, spolu s obobnos žalobkyne vyplal! a ,an~\ s .. , . hledávky Dr. Ch. za úpravu řeky
no.sem 17.104 ~ u8f hd~~íd~~~~6~ k~e~~ musila skončiti revněž. v její neDr., aby se, vy bnk a, .a s. k tvrdí k žalobě aktivně legltImovana, neboť
prospěcb. Zalo yne Je, p
,
zadávání prací na řece M. s Dr.
skutečně byla. ko~trahen~~m sm~o.u~ráf (ministerstvo zemědělství). Onen
Ch. a nebyl JIm ces~o- k?vens Yze svého zaplatila. Fondy vodmch staobnos Bance čsl. legII. ta. e s~m~ . i osobami nýbrž pouze účelovým
veb nejsou samostatnYŽl travt;,ckY~ nka je prf zažalovaným obnosem
jměnímžalujíd strany. a ov~na . a tento exekuci v době, kdy pobezdůvodně obohace~a{ .~~bO! ~;~~í;:t~ pravoplatně postoupena Bance
hledávka Dr. Ch: z.a, za o . ym r Ch ne říslušela, a nepatřila do jeho
čsl. legií, a tudlZ jlZ exek?tu D.. ~hle!ávky žalobkyní žalované stalo
majetkové sféry. VyplacenI spo;cnle p l ' dosáhla uspokojení své pohlese pouze pr~v~ím omy:er}. zac~~:ln~právem. Ostatně žalovaná vedla
dávky ze jmem strany, za U]lCl .z k a Dr Ch a uvedla v ní jako podexekuci k vy~obyti sve po~~~a~'y lako ú'řaď poukazující a' Zemskou
dlužníky mims~erstv?, ze~e es .,1. .
íž vedla osoby, které nemoho~
pokladnu v B. jako ura~ ,hk~dUJ{CI'p:ýdjiŽ ~ exekuci od počátku nulítnI.
býti dluž~íky, a z t~h? uV~k ud~ ~alované neboť tuto nezavinila a vyz právdího omylu. Niž š í s o udl'
žalobkyne neodpovlda, za s o.
platila žalovane sporny obnos Jen
uznaly podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o II d zamítl žalobu.

i

5b

O ů vod y:
t vbypřijezu
byla ovšem
ve všePro provedel,li ~esse poh I'e,.ďav ky Jed~:k
provádění
vodohospoobecných podt?mk~ch pro pra~e a. o rčitI forma (vyhotovení koldářsk~ch ~ehoracl pi)r~dP~kl.~da:šaak ~alobkyně, nedbající této for~a
kovane
hstIny
eostupndlne, J~7 .mdervn
e a 1933 postup pohledávky na LeglQlity, vzala
na vedoml

-
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čís.
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~

-

čís.
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banku, aniž byly dodrženy tyto f .
rt b
může nedodržení dotčené form orm".; y, rl. tento postup platný a nePro platnost postupu na Legio6anuft:a:~aoč~~1 f:I~lvaná jako ?soba yetí.
budoucí, přece jer.om dostatečně opodst t':
s o ~ pO,hledayk~ t:ebas
Ne?ylo třeba, aby v době postum' b alne~?u, po, ud slo o J':JI duvod,
splatky (srov. rozh, Č, 10366 13099 Sb y y l'~ take, sI:latny JednotlIvé
nižší ,soudy otázku obohacedí. Kondice 'P~d~~ '§ 1e:fravnet.osoudil~ vŠ~k
vodnena v každém pří. adě kd"
.
o. o. c. z. nem odusplatný, třebas podle skvu ~ěCi ~~t nekdo plalIl d1~h JInak správný a
lem a v domnění, že tuto povinnost ~f.0~~~~s~ ~~T1e1 a p~~tI! Jen o.~Y:
o placem nedluhu a tím o obohac'
' d ' o. o : z, musI JIh
stává něco nač nemá vůbec n' k em , ~oneva z se druhe straně dostrana dosÍáVá, co jí po právu ~rfe'~'b nejde J:ld y o obohac,ení: jestliže

novi Š. - tehdy žalovanému - do rukou jeho žalující manželky. Podle
výslovného ustanoveni pasl. odstavce § 103, c. ř. s, jest neplatné náhradné doručení příslušnfkum rodiny, když tyto osoby jsou účastny
právní rozepře jako odpůrcové osoby, které má býti doručeno, Nebyl-Ii
však rozsudek o rozvodu vzdálenému Milanovi Š. řádně doručen, nestal
se proti němu podle § 416 c, ř. s. účinným a proto nemŮže býti ani podkladem pro usnesení o rozluce manželství podle § 17 cit. zák. (srov.
Č. 12412 Sb. n. s.), Bylo ,proto rozhodnouti jak se stalo.
čís.

ník, nebo za ně,hO někdo jiný (sro~1 r~~h~o~. I 1u40~~a Vo~~ni sa~:n dlužn; s.), Y souzene věci však zaplatila žalobk '.
'
: 00:>2 Sb,
nIm z~bavení pohledávku žalované, ač věd'ě~: ~~ pro~e~~n~m ~xeku,~~

Pokud jest se zřetelem na široké pole obchodní činnosti zaměstna
vátele a zaměstnance a na předmět sporu (zjištění, byl-Ii sjednán služební poměr) vyhověno předpisu § 16, odst. 1 a § 32 zák. č. 131/1931
v doslovu vlád. nařízeni č. 280/1938, že přísedící pracovnlho soudu náleželi podobnému oboru jako sporné strany.

K~~dzt~'::rar~IS!fut~edO~atlčaL~~~ž~~n~~I~~~~~~~~~i~P~d~,~7~7x;i~t§se~~11~~
. , s OZl I o enou
k
d Ž lb'
.
častku

vaná měla vědomost o dřívě 'ší
sou u, ~ o kyne netvrdí, že žaloZa~ovaná obdržela tedy ien t~ ~o ~~~~~~e~ ze ,s~agkJe~nala ~~myslně.
poza<;lovati zpět, co plnila.'
z
a za o yne nemuze po ní
čís,

17530,

(Rozh. ze dne 20. prosince 1939, Rv I 503/39).
Žalovaná strana, jež provozuje obhod potravinami a textilním zbožím, přijala podle smlouvy akvisitérské ze dne 10, října 1934 žalobce
jako akvisitéra pro zprostředkování obchodu v oboru zboží zlatnického,
klenotnického, hodinářského a optického, dále gramofonu, jízdních kol,
fotoaparátů, radiopřístro.jů a zboží textilního. a konfekčního, P r v Ý
s o u d (p r a c o v n í s o u d) zamítl žalobu žalobcovu proti žalované
z pracovního poměru na zaplacení určité částky a vydání pracovního
vysvědčení. O d vol a c í s o u d žalobě částečně vyhověl.
N e j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolá·ní a otázce, o niž jde, uvedl

17529,

ježt~e~ItI-!~~~ge~O~~:v=hé~~n::~:1i ~anž~l~ ř~ě doručen,

pro usnesení o rozluce manželství podle § 17,' ro~~.býti podkladem

v

(Rozh. ze dne 20, prosince 1939, R I 223/39.)
Srov. čís. 12412 Sb. n, s.

v dilvodech:

.. K žalobě navrhovatelky Marie Š b l ; "
,
,
rozvedeno z viny jejího manžela Mila' ; ~ JeJI ma,n~elstvl pravoplatně
sporu o rozvod byl doručen Milanu S.anáhra~~~~~~;'.; rozsudek y onom
ru.koti navrhovatelky, která nyní žádá ab bl· ... § 1~2 c, ;' s, do
§ 17 rozl. zákona prohlášeno
'I ~ Y, o J~jl m,anzelstvI podle
s o u d Y vyhověly,
za roz ouecne. Teto zádosti niž š í
Nejvyšší soud ji zamítl.
D ů vod y:
První podminkou, by manželství . odle § 17
'
, .
cestou nespornou soudem rozlouč
~ t b
rozl. zak. mohlo byli
vod, byl pravoplatným co zkoum eantl:>'mles" y rlozkslldek vyslovující ro·z. d . y.
,.
USl V roz u ovém Sporu nes
.,
sou ce,' souzeném případě jak j d e ' o·
.•
. porny
rozsudek pro zmeškání o ro;vodu ma;:el~~~~ud~r~~~~v~~~~~~~~~mMSr~

Žalovaná strana vytýká jako zmatečnost, že nižší soudy nebyly
obsazeny, ježto při jednotlivých jednáních nebyli přísedícími odborníci z oboru zlatnického, ani akvisitéři-odborníci v oboru zboží zlatnického, tedy osoby náležející témuž anebo alespoň podobnému povolání jako sporné strany (§§ 16 a 32 zák, Č. 131/1931 Sb. z. a n.),
Okolnost žalovanou stranou vytýkaná mohla by zakládati zmatečnost
jen tehdy, byly-Ii jí porušeny předpisy o obsazení pracovního soudu,
í. j. byl-li porušen předpis, jenž imperativně určuje, jak je obsazovati
senáty u těchto soudů (rozh, Č, 16458 Sb, n, s,), Zákon Č, 131/1931 Sb.
z. a n. určuje obsazením soudu v §§ 16 a 32, Předpisy tyto byly novelisovány vládním nařízením ze dne 11. listopadu 1938č. 280 Sb. z. a n,
Jsou to předpisy povahy veřejnoprávní a tedy velící, dotčené novele
přísluší proto zpětná působnost (Sb, n. s, Č, 2163, 2240 a.l0221),a jest
výtku . zmatečnosti posuzovati podle § 16 cit. zák. v novelisovaném
znění. Podle § 16, odst. 2 zák. Č. 131/1931 Sb, z. a n, ve znění vlád. !lař.
č. 280/1938 Sb. z. a n., jenž plati podle § 32 tohoto zákona i pro obřádně

1

čis.
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sazeni odvolacího soudu ve sporech pracovních o hodnotu
'š'
ž
300 K po ol'"
..se d"ICI k zasedáni tak aby náleželi ť vys
I ne
, . ' v avaJI se pn
'
m-Ir t? I!,o~no, aspoň .podohnémupovolání jako jsou stran ~~~tlf·.r~
povolava predseda k zasedání přísedicí kteři na'lez'eJ'I' t' y',
b Jc ,
dob'
b
. k .
,
emu z ane o pon.emu o oru, P o JSou strany. V souzené věci žalovaná strana
vo~uJe odbchod potravinami a textilním zbožim a podle smlouv aťO:
sl!erské :;e, dne 10. října 1934 .přijala žalobce jako akvisitéra
z VIst;~dkovam obcho~u v oboru 1. zboži zlatnického, klenotnickltro hP~O:=
nars~ého a opllckeho, 2. gramofonů, jízdních kol fotoa arátů '.? I
součast~ch: ~: ra~iopřístrojů a 4. textilního a koniekčnítfo. Se z~el~j~~
~ah pomeme srroke p~le .obchodní činnosti žalované strany a na oředmět
o oto sporu, -:- v nemz Jde v .prvé řadě o zjištěni zda mezi s' orn' .
stranami byl sJe~ná~ služební poměr _ bylo vyhov'ěno předpis/m §~I
odst. 2 a § 3,2 zak. c. 131/193,1 Sb. z. a n. v doslovu vlád. nař č 280)
1938 S~. z. a n., neboť konaným šetřením zjištěno, že přísedíc: ,,"1 ' I'
podobnemu oboru, jako sporné strany.
I .1a eze I

rl

čís.

17531.

Nezleti!ý, z~ěstnaný jako dělník s měsíčním platem 500 K

=~t:~f Co~~~:tn~~~t~:,~i=:tmS:°~~tk~.autě
sob:

~':n::~:I:~:!.OVé

smlouvy

nepotřebuje

•,

jemu

n~l=~

nezletilý

spolupů-

(Rozh. ze dne 20. prosince 1930, Rv I 733/39.)
Pojistkou sjednanou mezi stranami podle pojistného návrhu ze dne

~~~~~~~~, ~~!~~l;°ll~~~ine~~~~:,{y~~O~~~hS;~je ~~n~nl;aa~;~:~~~n;~oa~

pI~~:n~ ,~rvnl .I're~le (260 K) a vznesla mezitímni určovaci návrh na
ZJ.IS ~m, ze pOJIstna smlouva uzavřená mezi žalujíci a žalovaným podle
na:,r u z~ ~n~ 2:: dubn~ 1937 na pojištěni osobniho automobilu I rotí
poskozem, k~adezl a ohm, byla uzavřena doručením pojistky a že pdil
sledku toho Je.st do~ud v platností. Proti žalobě namítl žalova~' / .~eh~~opuo~'[em§'i :a~al,:vanbou po . uply'llu~í tří měsíců po ,její sJíat:o~~i~
.
~
c. vseo ec. pOJ. podmlllek k pojistce připo' . h' t
f:;~' ::;~~ ~p'o!';~t~y;plftna v ~době~ která jest v PojistceJ~~r~ov~~a
d
20 d b OJIS em. e~ o ,počatek Jest v ,pojistce uveden výslovně
nel;'
. II na 1937, takze zaloba, podaná dne 13 Sr na 1937 b I
poda,;a po .ulynuti 3 měsiců od počátku pojištění. POdie
č 3 'd ~
p~dm~ekJe~t proto míti zato, že žalujíci od pojistné sllllou~y' o~s~~u
~~~hll'u ~~:r~u~ o u d y zamltly žalobu a nevyhověly mezitimnimu určo-

l7

10bj~~i v y š š í

squd

vyhověl

mezitímnímu

určovacimu

l

návrhu ža-

Důvody:

I kdyby se za to· mělo, že byla v souzeném případě splatnost první
premie podle § 7, odst. 2 všeobecných podminek pro pojištění silostrojů
ujednána v době, která je v pojistce stanovena jako počátek pojištění,
nemůže z toho žalovaný nic vytěžiti pro svoje stanovisko. Podle pojistky nastal totiž počátek ,pojištění dnem 23. dubna 1937, pojistka sama
však byla vydána až dne 18. května 1937, takže bylo ono ujednáni
o době splatnosti první premie nemožné a proto neplatné. Z této zásady
vycházel nejvyšší soud v rozhodnutí Č. 16334 Sb. n. s. a nemá dilvodu,
aby se od ni odchýlil v souzené věci. Podle toho jest míti za to, že ve
smyslu § 23, odst. 2, 3 zákona Č. 145/1934 Sb. z. a n. nastala splatnost
první premie, vlastně první její části, o jejiž zaplacení bylo žalováno, až
doručením pojistky, jež se stalo teprve po dni 18. května 1937, jak jest
nesporno. Za počátek třiměsíční lhůty ve smyslu § 28, odst. I uved.
zákona a čl. 7, odst. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek nelze tedy
pokládati ct'en 23. dubna 1937, nýbrž pozdější dobu, nejdříve p o dni
18. května 1937, takže tato lhůta neuplynula do dne podání žaloby, to
jest do dne 18. srpna 1937. Nenastal proto následek, který uvedené zákonné a smluvui ustanoveni spojuje s marným uplynutím této lhůty.
Odvolací soud vycházel v tomto směru z jiného právního názoru a neposoudil věc správně po právni stránce. Nižší soudy se neobíraly sice námitkou, že jest pojištění neplatné pro nezletilost žalovaného, avšak to
nemělo vlivu na výsledek sporu. Je nesporno, že byl žalovaný vlastníkem automobilu v době, kdy návrh na pojištěni podepsal, dále že jest
zaměstnán jako dělniks platem 500 K měsíčně. Šlo tedy jen o právní
posouzení, zda závazek, který žalovaný podstoupil pojistnou smlouvou,
byl úměrný jeho příjmilm. Hledíc k výši pojistného, jež činí pololetně
toliko 260 K, je tomu přisvědčiti. Pojistná smlouva, týkající se automobilu, který je vlastnictvím žalovaného, neukládala mu při takové výši
pojistného závazek, jaký by se vymyk;.1 z jeho samostatného opatření
ve smyslu § 246 obč. zák., třebaže šlo o pojistnou smlouvu víceletou.
Námitka neplatnosti smlouvy je tedy bezpodstatná. V důsledku toho nezletilý zaIovaný podle § 2 c. ř. s. nepotřeboval v souzené rozepři spoluprlsobeni zákonného zástupce.
čís.

17532.

Zmeškala-li strana následkem nesprávného právního poučení před
sedou a zapisovatelem rozhodčího výboru živnosteského společenstva
o lhůtě k podání odporu proti rozhodnutí rozhodčmo výboru podle § 38
zákona č. 131/1931 Sb. z. a n. tnto lMtn a byla-Ii proto žaloba podle
§ 38 dotč. zák. pro opožděnost zamítnuta, nepřisluši straně z tohoto dů
vodu proti předsedovi a zapisovateli nárok na náhradu škody, zavinila-Ii
si škodu tím, že obmezila žalobu, kterou uplatňovala jednak odpor podle
§ 38 zákona Č. 131/1931 Sb. z. a n., jednak se domáhala bezúčinností

~ Čís.
~ Čis.

17532

17532

~

~
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rozhodčího nálezu podle § 595 c. ř. s., na prvý důvod, ačkoliv si musila
nebo měla uvědomiti, že lhůta k odporu podle § 38 zák. č. 131/1931 je

již zmeškána.

(Rozh. ze dne 20. prosince 1939, Rv I 1002/39.)
Žalobce přednesl, že žalovaný Bohumil K. jako předseda rozhodčího
výboru při společenstvu pekařů v P., který rozhodovalo žalobě žalobce
protí Josefu B., pekařskému mistru v P., o zaplacení práce přes čas
v částce 17.006 K 54 h, a žalovaný Jan V. jako zapisovatel rozhodčího
výboru, při vydáni nálezu, kterým byl žalobcův nárok zamítnut, udělili
žalobci nesprávné právní poučení, tvrdíce v rozporu s předpisem § 38
zákona o pracovních sOlldech, že se mtlže brániti proti nálezu žalobou
u pracovních soudu, kterou jest podati do 15 dnů ode dne doručení písemného nálezu. Žalobce věřil tomuto poučení a čekal na písemné vyhotovení nálezu, který mu byl však doručen až po 15 dnech od vyhlášení a tudíž v době, kdy lhůta k podáni žaloby (odporu) k pracovnímu
soudu již uplynula, protože od vyhlflšeni nálezu, jemuž byl žalobce
osobně přítomen, uplynulo více než 15 dnů. Žaloba ta (odpor) byly skutečně pravoplatně zamítnuty pro opožděnost. Tímto nesprávným pouče
ním byl žalobce připraven o možnost obhájiti svá práva a utrpěl tak
škodu ztrátou pohledávky o zaplacení práce přes čas v částce 17.006 K
45 h s útratami v zažalované výši 19.789 K 15 h. Žalobce domáhá se
náhrady této škody proti oběma žalovaným solidárně, poněvadž mu
způsobili škodu úmyslně nesprávným právním poučením. žalovaní namítli mimo jiné, že si žalobce zavinil újmu, která mu vzešla, sám tím,
že žalobu podanou u pracovního soudu v Praze včas ve 3měsíční lhůtě,
omezil v řízení před první stolicí tím, že se vzdal uplatniti nárok, pokud se domáhal též bezúčinnosti rozhodčiho výroku podle § 595 a násL
c. ř. s. Niž š i s o u d y neuznaly žalobou uplatňovaný nárok důvo
dem po právu, odvolací soud z těchto důvodů: Jediný od_O
volací důvod nesprávného posouzení právního shledává odvolání v tom,
že názor procesního soudu, který věc posoudil podle § 1300 o. z. o. a
nikoli podle §§ 1295, 1297 a 1299 o. z. o., jest nesprávný, neboť ža-·
lovaní prý odpovídají podle těchto zákonných ustanovení za škodu ža c
lobcovu, a to tak, že žalovaný K. při ústním jednáni rozhodčím a druhý
žalovaný V. i pozdním doručením nálezu, oba podepsáním nesprávného
poučení zamezili, že žalobce nemohl včas své právo uplatniti před pracovním soudem. S tímto názorem však nelze souhlasiti. V zásadě jde
o to, zda v nesprávném poučení předsedou rozhodčího výboru společenstva pekařů ve V. P. jest spatřovati zavinění žalovaného K., který byl
předsedou výboru a V., který byl zapisovatelem. Především jest si uvě
domiti, že poučení ono týkalo se lhůty k podání opravného prostředku
proti rozhodčímu nálezu, o kteréžto lhůtě mluví § 38 zák. č. 131/1931
ve Sbírce zákonů a nařízení řádně vyhlášeného. Podle ustanovení § 2
o. z. o. nemůže se nikdo omlouvati, že mu zákon řádně vyhlášený nebyl
znám. Je-Ii však tomu tak, pak ani nesprávné poučení, kterého se žalobci dostalo, nemůže ho omluviti, neboť okolnost ta jest nerozhodnou,

hledíc k ustanovení § 2 o. z. o. a k preklusivní zákonné lhůtě, tedy, ne~
dl užitelné lhůtě 15 dnů podle § 38 zák. o prac. soude~h. Nespravne
P~~čení neomlouvá, ani bylo-li dáno řádným soudem,. kdl;'z na nez!'31los t
~ákona řádně vyhlášeného nikdo s úspěchem. o?,:ol.avah se ?emuze a
neznalost ta pro posouzení subjekhvnlho zayl~el1l. Jest bezvy}nat;':,nou,
nemůže býti .přičítána za zavínění a neomlouva JI a~1 '.,'kolnost, ze suc~st:
něné osoby o předpisu zákonném nevěděly nebo vedeÍ! nemohly.. ~ravnl
předpis zavazuje bez ohledu na jeho znalost, a Jest IhosteJn.o tez,. ,,:da
neznalost byla zaviněná či nezaviněná. Podle toh~ bylo pov~nnosÍ! zalobcovou, aby sám dbal dodržení lhůty, stanoven; v § 38 _zak. o pra~.
soudech a nemůže proto důvodně svalo~ah VI?U, z~_P?dal zalobu opozděně pokud pak jde o V. tím méně, kdyz t~n, P~ zJlste~o! fungo~al p~o
zapisovatel, a když nález byl žalobci dorucen az po Ih~te, 15 dnu, tak~e
právní poučení v nálezu obsažené i doba jeho dorucem Jest be.' vyznamu. Není tedy správné, tvrdí-Ii odvolání, že !alobcl zalov anI ,znemožnili včasné uplatnění jeho práya před pr..acovl1!m soudem, nebol podání žaloby v čas-nebylo žalobCI znemozneno vubec.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D II vod y:
Podle stavu spisů domáhal se žalobce v roce 1937 před rozhodčím
výborem společenstva pekařů v p~ [zřízeném podle §§ 122 a .114. b)
žiVil. ř.l proti svému bývalému zamestnavateh Josefu B. zaplace~1 prace
přes čas (celkem 2968 hodin) ve výši 17.005 K ~~. h: Te~tO' na,:ok byl
. pří ústním jednání rozhodčího výboru dne 27. zan, jet;'uz byl zal,?~ce
osobně přítomen, zamítnut; písemný nález, datov,:ny'· dnem 2. rljna
1937, byl žalobci domčen 20. října 1937._l'-!ato podal zalobce dne 4. I:stopadu 1937 u okresního soudu pro_ Vl1ltr~1 Prahu po~. sp. Z? C ... zalobu kterou se domáhal jednak zmeny nalezu rozhodcI ho vyboru od~o
rem 'podle § 38 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. ~ pro případ'_,že b~ teto
žalobě nemohlo býti vyhověno, bezúčinnoslt nalezu rozhodclho vy~oru
podle § 595 c. ř. s. Za tohoto sporu došlo dne 25. I~stopadu 1937 k jeho
postoupení pracovnímu soudu v P:, kde SpIS obdrzel_ sp. zn. _Cpr .. : a
tam při ústním jednání dne 1. prosll1ce 1937 obmezll zal'.,'bce ~alobu)e~
na odpor podle § 38 zák. o p~a~. soud~c,l1. žaloba ~yla ,vsak vse~1 ;reml
stolicemi zamítnuta pro opozdenost, jezto 15denpl Ihuta k pod~m _?dpOTU, byl-li žalobce prohlášení nálezu rozhodčí~_o ~ýb?ru .osobne pntomen běžela podle § 38 cit. zák. ode dne prohlasem, mkoh ode ?ne doruče'ní nálezu. Předsedou rozhodčího výboru byl prvý žalo~a~y B. K.:
druhý žalovaný A. V. byl zapi~oy~t~.lem. Pro!~ o?ěma .doma~a se ~yl1l
žalobce náhrady škody a Zavll1enl JeJIch, ~ pnhledne-h se k.Jeho pred~
nesu při ústním jednání dne 17. února 1939 ~ dOVOZUJe z te okoln?SÍl:
že oba při vyhlášeni nálezu dne 27. září 1937 mu dali věd0t;'ě nespravne
právní poučení následkem něhož byla jeho žaloba, podana podle § 38
zák o prac. sbudech pro opožděnost zamítnuta. Tím pozbyl podle
podle svého tvrzení n~'ien zažalovaný nárok ve výši 17.0?6 ~.54 h, ale
byly mu způsobeny ještě další procesní útraty v celkove vysl 2.783 K
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10 h. Proti této žalobě namítli oba ža'lovaní mimo jiné nedostatek pnčinné spojitosti mezí tvrzeným zaviněním a škodou žalobci vzešlou, dovozujíce, že škodu sí zavinil žalobce výhradně sám a sice obmezením
žaloby Cpr ... , o němž se stala již zmínka v předchozím vylíčení stavu
spisů. S tímto stanoviskem žalovaných jest souhlasíti. Protí nálezu rozhodčích výborů zřízených podle § 114 b) živn. ř. připouští zákon dva
obranné právní prostředky na sobě zcela nezávislé, jak bylo dovoděno
již v rozh. Č. 169917 Sb. n. s. Jest to jednak žaloba o bezúčinnost rozhodčího nálezu podle § 595 c. ř. s., vázaná podle § 596, odst. 2 c. ř. s.
lhůtou tříměsíční, jednak odpor podle § 38 zákona o pracovních soudech vázaný lhůtou 15denni. Tento druhý právní prostředek - odpor jest ovšem účinnější, nehoť dociluje se jím přezkoumání rozhodčího výroku ve věci samé a zákon důvody, pro které lze odpor podati, nijak neomezuje. Žalobu podle § 5% c. ř. s. lze naproti tomu podati jen'z dů
vodů pod Č. 1-8 tam výčetmo uvedených a mimo to lze jí docíliti jon
zrušení rozhodčího výroku (§ 591, odst. 1 c. ř. s.), nikdy rozhodnutí ve
věci samé. Z uvedeného však plyne, že účastník řízení před rozhodčím
výborem, jehož žaloba tam byla zamítnnta a který pak zmeškal 15denní
lhůtu § 38 cit. zák. k podání odporu, neztrácí tím ještě svůj nárok, je-li
hl některý z důvodů Č. 1-8 § 595 c. ř. s., pro který může v delší třímě
síční lhůtě § 596, odst. 2 c. ř. s. podati žalobu o bezúčinnost, neboť
úl<3pěšný výsledek této žaloby má za následek, že se může pak svého nároku domáhati pořadem práva, jakoby zde vůbec nebyl výrok rozhodčího výboru. Ztráta nárokn a tedy škoda - nastává tudíž v takovém
případě teprve tím okamžikem, kdyby účastník zmeškal i tříměsíční
lhůtu § 595, odst. 2 c. ř. s. aneb kdyby žaloba o bezúčinnost byla zamlt--nuta. Z uvedených důvodů se nemůže také v projednávaném případ.ě žalobce domáhati náhrady škody, nechť zmeškání lhůty k odporu podle
§ 38 cit. zák. bylo zaviněno žalovanými čilí nic. Vždyť sám v celém ří
zení tvrdí, že zde byly i důvody bezúčinnosti § 595 Č. 3 c. ř. s., když
rozhodčí výbor byl obsazen způsobem příčícím se stanovám a rozhodčí
nález nebyl podepsán všemi rozhodci a právě z tě'chto důvodů spojil
s odporem podle § 38 zák. o prac. soudech i žalobu o bezúčinnost podle
§ 595 c. ř. s. Tato žaloba byla - což je nepochybné - podána včas
v zákonné lhůtě a podle toho, co žalobce sám tvrdí o nezákonném složení rozhodčího výboru a formální vadnosti rozhodčího nálezu, byla by
musila míti úspěch. Tu však bylo věcí žalobce, aby celý svůj zájem
soustředil především na tuto žalobu a vynasnažil se o její úspěch, zejména když si vzhledem k předpisu § 2 obč. zák. musil neb aspoň mě!
uvědomiti, že lhůta k odporu podle § 38 zákona o prac. soudech jesLjiž
zmeškána a že an·i nesprávné právní poučení, jehož se mu snad dostalo,
nemůže přivoditi prodloužení lhůty k podání opravných prostředků
určené zákonem (srov. rozh. Č. 9287 Sb. n. s.). Žalobce však učinil pravý
opak. Nejprve souhlasil s tím, aby žaloba, podaná původně u okresního
souelu civilního pro vnitřní P., byla postoupena pracovnímu soudu vP.,
který byl sice věcně příslušný k jejímu projednání, pokud v ní šlo o odpor podle § 38 zák. o prac. soudech, nikoli však pokud šlo o bezúčinnost
rozhodčího nálezu podle § 595 c. ř. s. (srov. rozh. č. 13883; 14061,
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16997 Sb. n. s.), a později při ústnim jednání dn~ I. pro,since 1937 ob:
'1 'alobu vůbec již jen na odpor podle § 38 zak. o prac. soudec?, ac
mez~: shora již uvedeno _ si musil uvědomiti, že tato žaloba nema nad'.) na úspěch. Za tohoto stavu věci zavinil si tedy žalobce tvrzenou
š~~dU sám a to jak pokud jd~ o ztrátu náro~u pro!i Josefu B., tak I pokud
'de o útraty sporu a právnrho zastoupem ve vec; Cp~ ... , n~bo! tato
~koda vznikla mu teprve jeho vlast~ImI )'rocesl1lrr:~ uko~y, Cln: Z )~st
zároveň vyloučena i jakákoli příčinna SpOjitost s pnpadnym zavmemm
žalovaných.
čis,17533,

Vlastnictvi k vydraženým moviÍým věcem nabývá, se t~pr,:~ zapla.:
cením kupní ceny a převzetím věci vydražit~lem. Totéz platí pn prodeji
věcí z volné ruky podle § 280, odst. 1 ex. r.
V tom, že výkonný orgán po přiklepu věci vY,dražiteli od n~~o ce~o~
kupní cenu přijme je spatřovati jeho souhlas s hm, aby vy~razltel pre,.
vzal vydražené vě~i do vlastnictví. Nesejde n~ t~, do}de~h k ~omu pn
dražbě nebo teprve později a účinkoval-li pn prevzeh vykonny organ,
či nikoliv.

, bl' d
Rozhoduje jen, převzal-li vydražit~1 věci ~, že mu tun ya sje liána možnost bezprostředního panstvl nad mml.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1939. Rv I 1175/39.)
Srov. Sb. n. s.

Č.

17285,

Žalujíci strana opírajíc žalobu o předpis § 37 ex:~. d,omáhá se v,!~
loučení svršků zabavených v exekUCI č. J. E ... tVldlc, ze Je vlastnI':l
oněch svršků, 'jichŽ nabyla koupí z volné ruky podle, § 280 (}) ex. ::
Niž š í s o u d y zamítly žalobu, odvolací soud z, ~echto d u ,v 0;1 u;
Koupí z ruky podle § 280 (1) ex. ř. o sobě nepřechazl vlastmctvl, nybrz
teprve odevzdáním (Tilsch - Einfluss der ClvIlprozessge~,etze auf da~
ma!erielle Rccht, ll. vyd., str. 100, Sb. n.. ~. Č. 13224). Pn~lep o sob~
zjednává vlastnictví výlučně u věcí nemovltych, l1lkoII movltysh (Randa.
Právo vlastnické, Vll. vyd., str. 174). Jde tedy o to, :da .~o,slo k od~
vzdání vylučovaných svršků. V tomto směru prednesla zalu]!cl str~na,}e
žalobce převzal držbu dotekem. Při' ústním jednání pak uvedl, ze predání svršků stalo se dne 17. ledna 1939 exekutem Václavem H. J~e ted~
o otázku, zda odevzdání, nutné při prodeji podl~ § 280, (1) e~. r. m~s~
prověsti výkonný orgán či dlužn!k Jde, o. prodej nuceny, k~ery prova?~
exekuční soud zpravidla protI vuII dlu.zmka" ab} .bylo 9,oclleno zpene
žení oodstaty, kterou by bylo lze vydatI vymahaJlclmu v~nteII n~b? rozděliti mezi více vymáhajících věřitelů (§§ 283, 285 ex: r.). Dluzl1lku se
nedostává vůle,nutné k svobodnému smluvnímu proJ,evu. ~eho oso~a
ustupuje do pozadí (Tilsch, Einfluss, str. 100), na m.lSto n.1 vy~tupuJ~
správa exekuční podstaty. Odevzdání výkonným organe;n je vy~lovn~
odmínkou tradke při nucené dražbě svršků (§ 278 ex. r.), Totez plah
P
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i o koupi podle § 280 (I) ex. ř. I tu bude vyloučen exekut sám z dispoc
sičních aktů o prodávaných věcech a zejména nebude moci sám provésti odevzdání s právními účinky převodu vlastnictví. I kdyby se však
připustilo, že odevzdání po výkonu prodeje může uskutečniti i exekut,
mohlo by jiti jedině o takový akt, který zjednává nabyvateli výlučné
faktické panství nad věcí (§ 312, 309 o. z. o.). Jím není pouhý dotyk
věcí kupcem, tvrzený v žalobě, ani uchopení věci ani' prohlášení exekuta, že věc předává a kupce, že věc přejímá, ani o sobě přemistěni na
jiné misto, ani nalepení nálepek s textem »Majetek J. S.« (žalobce),
nýbrž akt, jímž se držba věcí, tedy výlučné faktické panství nad věcí získává, čehož v souzeném případě nebylo.
Ne j vy Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednáni a rozho<:lnutí.

o ů vod y:
Při exekučni dražbě věcí nemovitých nepřechází sice vlastnictví
k vydraženým předmětům na vydražit~le již udělením příklepu, nýbrž
teprve zaplacenim kupni ceny a převzetím věci (§ 278 ex. ř.). Totéž
platí i při prodeji z volné ruky podle ustanovení § 280, odst. I ex r,
takže kupitel nenabývá tu vlastnictví již usnesením exekučního soudu,
že se přijímá jeho návrh, aby z volné ruky převzal z,abavené předměty
za odhadní cenu, nýbrž zase teprve zaplacením a převzetím předmětů
těch. Platí tudíž o nabytí vlastnictví k věcem prodaným z volné ruky
v zásadě předpisy §§ 423 a násl. obč. zák. Žalobce tvrdí, že veškeré
předměty, o něž je spor, převzal již při dražbě do své držby dotekem a
později, když žalovanou stranou průběhem vylučovacího sporu C VI
155/38 byla projevena pochybnost o účinnosti této tradice, převzal prý
veškeré tyto svršky znovu do své hmotné držby dne 17. ledna 1939, a to
tím způsobem, že exekutem Václavem H. byl mu odevzdán každý jednotlivý kus z ruky do ruky za současného prohlášení exekutova, že
svršek v dražbě koupený předává, a žalobcova, že svršek ten do vlastnictví přejímá, mimoto, že takto převzaté věci přenesl s místa původního
na místo jiné a na jednotlivé kusy nalepil nálepky s textem: »Majetek
J. S.«, t. j. žalobce. I když prváčásl přednesu žalobcova, že převzal
svršky do dražby dané již při dražbě »dotekem«, je rázu zcela povšechného, ježto žalobce tu neuvádí žádného konkretního skutkového podkladu pro opodstatnění tohoto tvrzení, jsou přece v· dalším jeho před
nesu, že svršky ty převzal do své hmotné držby dne 17. ledna 1939,
tvrzeny všechny náležitosti hmotného odevzdání a převzetí ve smyslu
§ 426 případně § 427 obč. zák. S právním názorem odvolacího soudu, že
při tomto tvrzeném převzetí vylučovaných předmětů by musil nutně
spolupůsobiti výkonný orgán, souhlasiti nelze. Z exekučních spisů
okresního soudu exekučního v P. vyplývá, že byl výkonným orgáne
proveden prodej z volné ruky, že .všechny zabavené př.edměty byly při_
klepnuty nynějšímu žalobci Josefu S., který celou kupní cenu výkonnému
orgánu vyplatil, a tento ji přijal, V tom je spatřovati souhlas výkonného
orgánu s tím, aby vydražitel koupené věci převzal do vlastnictví a ne-

'd . a tom kdy se tak stalo zda hned při dražbě anebo snad tepľv~
sejozdě·i.
e II Rozhodujicím
I,
! . . prevze
,
t'"
t ta k'e exekučm
tu jest Jedme
I vec!. P ro.~
.,
P, d mLví jen o převzetí věcí nejvyšším podatelem, amz by se zvlastě
~~iňoval o odevzdání jich výkonným o,rg~nem, ne?oť.po~řebnJ sO,~hlas
v' konného orgánu ku převzetí prodane. vecI Je ,.dan JIZ tu;" ze pnklep
udělen a kupní cena výkonným organem pr1Jata. V dusledku toho
také do exekuční novely pro Slovensko ~.,Po~karp~tsko~ .Rus
lákon ze dne 19. ledna 1928 Č. 23 S? ~ ..a n.),.J~z m~ly bylI unIfIko~
(.
zákonné
o exekuci na Jmem movlte, pOJato ,.ustanovem,
~an~astnictví k vydraženým předmětům přechází na vydrazltele zapla,~e ním kupní ceny a převzetím věci. Exekuční řád v .§ 278 s!ce stanOVl,
ž~ . ředměty do dražby dané musí býti P?~atel,em Ih,ned prevz~ty, ,leč
neu~inil-li tak po datel, nemůže přece pozbylI sveho naroku ~ ud,eleneh~
"klepu když v zákoně žádná taková sankce vyslovena nem. Pr.evza}-h
ža{obce skutečně vylučované věci tak, že mu !ím byla. zJe?nana
mornost bezprostředního panství nad nimi, nabyl k ~l.m :,lastn~ctvI, a ~o
b
hledu na to kdy se tak stalo a účinkoval-II pn prev~elI tom yyk~~n~ orgán čili 'nic. Poněvadž .;tiŽŠí SOU?y násl.e~kem sv:ho. mylneh~
. rávKiho názoru neposuzovaly vec s hledls~k pra.:,~ ,n~znacenych a ne
~činily v této příčině potřebných skutkovyc~ zJlsten.', byly rozsudky
nižších soudů ve smyslu ustanovení § 510 c. r. s. zruseny.

/1
/10

předpisy
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výživou povinného následkem zmírnění platových
158/1939 Sb. z. a n. jest ok~ln~st, na kterou
strany při uzaviráni smíru mohly pomýšleti; neopodstatňuje proto nárok
na zvýšení výživného.
Z"

í

důchodu

sráže~;:l1e vlád. nař. č.

(Rozh. ze dne 20. prosince 1939, Rv II 538/39.)
Smírem ze dne I. července 1937 č. j. Ck ... zaváza} se žalov.an.ý pla~
titi žalobkyni na výživném 300. K měsíčně. ,Ž~lo~kyne ~~ ~omaha r:yn~
" . tohoto výživného na častku 450 meslčne, tvrďte, ze se maJet
~~~~e~oměry žalovaného znač~ě zlepšily.. P r v Ý s o u d uznal podle
žaloby. O d vol a c í s o u d zalobu zamIll.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a v otázce, o niž jde, uvedl
v d

Ů

vod ech:

.o.

Smír o manželčině výživném jako každý smír
nároku sou~r.':ný.~
právním jest - není-li ujednáno jinak - uza~lfan ,se S~O~~jěrech
pr'edpokladem že nastanou-li napotom podstatn~ .z,!,eny.
p "Ieti
"
,. h
" n mohly přI uzaVlfam Smlru pomys ,
osob smír uzavreVSlC , na nez .,e . ,.. 'ho (§ 1389 obč zák rozh.
lze se domáhati zvýšeNni .;tebo snIze~1 vYp~~lvp~~ě všechny okoinosÚ: které
Č 14885 Sb n s)
ez v souzenem
, I' 'h
. , tvrzení. zalobkyne
" .. , ZpUSO.I
• b"1Y zvys
., ení důchodu jejího za ovane
podle
. 47' o
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Čís.

17535 -

-

čís.

17536-

741

740

manžela, čítaje sem i snížení platových srážek podle vládního nanzení
ze dne 25. května 1939 č. 158 Sb. z. a n. o zmírnění úsporných opatření
personálních, jsou takové, že strany při uzavírání smíru na ně pomýšleti
mohly a proto nejsou způsobilé odpodstatniti nárok na zvýšení výživného.
čís.

17535.

Exekuce zabavením držebních a požlvacích práv k domu dlužnika
postavenému na nemovitosti knihovně připsané třetí osobě.
Výkon takové exekuce a zpeněžení zabavených práv.
V návrhu na povolení vnucené správy požívacího práva jest zahrnut
návrh na jeho zabavení podle § 331 ex. ř.
V povolení vnucené správy požívacího práva soudem není však ?'1hrnuto i povolení zabavení tohoto práva. Spokojil-Ii se vymáhajlcí vě
řitel s povolením vnucené správy, nepodav ani opravný prostředek ani
návrh na doplnění podle §§ 423, 430 c,·ř. s. a stěžuje-Ii si pouze dluž"
nik, jest usnesení povolující vnucenou správu požlvaclho práva zrušiti.
(Rozh. ze dne 21. prosince 1939, R I 581/39.)
Vymáhající strena navrhla mezi jiným povolení exekuce zabavením
držeb ní ch práv strany povinné k domu čp .... ve S. podle § 331 ex. ř.
a vnucenou správou požívacího práva povinné strany k témUŽ domu
podle § 334 ex. ř. P r v Ý s o u d exekuční návrh zamítl. Rek u r sní
s o·u d vyhovčl exekučnímu návrhu. D ů vod y: V tom, že vymáhající
strana kromě exekuce na dům navrhla současně exekuci na držební a
požívací práva povinné strany k domu, nelze spatřovati nejasnost návrhu, opravňujíci k jeho zamítnutí. Ze znění exekuční žádosti jest patrné,
že exekuce na práva jest navrhována pro případ nepovolení exekuce na
dům. Podle § 14 ex. ř. jest současné použití více způsobů exekuce pří
pustným. Ohledně držebních a požívacích práv lze vésti exekuci podle
§§ 325 a násl., jak jest navrhováno.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu, a zrušil
napadené usnesení ve výroku, jímž byla povolena exekuce vnucenou
správou požívacího práva k domu čp ... ,
D

ů

vod y:

Povolil-li rekursní soud exekuci na majetková práva s doložkou »jak
jest navrhováno«, jest z toho zřejmo, že zamýšlel povoliti exekuci podle
návrhu, tedy exekuci na jíná majetková práva podle §§ 331 a 334 ex. ř.,
a nikoli podle §§ 323 a násl. ex. ř. Toto zákonné ustanovení je v odůvod
něni napadeného usnesení citováno zřejmě jen nedopatřením neb omylem. Dlužno to usuzovati i z toho, že z exekučních spisů nijak nevysvítá.
že by povinná strana měla pouze obligační nárok na vydání domu čp ....
ve S. nebo na nabytí vlastnictví nebo jiných věcných práv k této nemo-

. .'
•
.. d ch však. kele se elržební a požívací
vit?sti proti !~etl. ~~o~~ii~a!~:~ap:ávním titulu nebo kde, zákla,dy n,abyli
prava ne~a a al~
.'
ožná exekuce toliko zabaven1ll1 drzebmch a
držby n.eJsou .znamy, Je 11l1§§ 331 a násl. ex. 1. Zabavení držebních (po-·
požívac 1ch p;av ve snV,s r:
§ 331 ex. ř. _ (v případech, kde
žíV,:cíCh~cn~~~í~~~utecn~~~k!~e~O~~likO dlužnílm daným, aby s~ ~lr~fl

~:~~~~ ~aklád,:n~ s dt~:t~~; ~yk~~í;:~i:n~áj~~v~ ~a';,es~~t~~:~~, k~er~

povahYbve~;. (' ~Zo~tatně v~máhající strana také navrhla). K ,plat~o;tl

~~~a~~n~~~~~{~ ~lajetk?vý~h ~ráv ~~:l vlš~l~I:s~t~~~~,o o~~~~~~~ t;~o~~

Zabave;l1 ~rz,ebnlch ~rav, ll~ť r~~,fr~ v tomto směru je bezdůvodný. Nelze
stavu veCl1 :~~onu ~ ?V?k d t'ká že povolení exekuce vnucenou
však mu uP!'!Íl opravn~Ol, pOk u v.y Yso~dem neodpovídá zákonu, nebyExekuce na t. zv. jiná masprávou pozlvaclho prava re, ursmm .'

j~tro~lí~~lv~v(~r~3r~~~~~.1 :~h~.~Op!m~~~s~án~:~y~~l~i~~e~~:~c~~=

bavení, Jednak,~pe,nez,:Ol. za~a~e~l Po p~řaclí jednotlivých vymáhajících
zeti jeho zpenezcOl, Jezto roz o L~e
"
.edním z možných
;ěřitelů. Vnucená správ.a zabaveneho I:l~av~ Je p~uze J' e však soud exezpůsobů jeh~ ;pel;čž~Ol. Od tomt~ :p~n~~~l p~er;;~hdOc~~zím slyšení dlužkr:ci pov,Olu]lCI"nyb,rz sOUkteer~\~~~bavení stalo (§§ 331, odst. 2 ex. ř.).
Olka a vsech ver~telu, pro,
'hu vymáhající strany na vnucenou
I když by ,~e n;elo za. to, ze v n,avr zahrnui i návrh na jeho zabavení
správu pozlvaclh,o pIava by~ ~lckI35 Sb. n. s.), nelze přehlížeti, že. repodle § 331 ex. 1. (srov. roz. . abavení ožívacich práv, že vymaha~u;sním soudem ~~~i~o r~~~~~~~tí~ rekursgího soudu spo~ojila, ne~o~
JICI strana se s
.
t' .lk ani nenavrhla v zakonné lhute
u~ § 78 ex. ř. Stěžuje si proto podavší proti, n~mu oP§§rav n;h o 4~~os
3
4~,
C.,·
"
'eho doplneOl podle
J . 't
vmna s ran a do te' to části nap·adeného rozhodnuli pravem.
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~alobkyně neupustila od původníh
o
v
]ednámí dne 9. května 1939 jen pr~h1?~~dU vzalo~n~h~, ježto při ústním
o. ustanovení § 308 ex r N'
v I aSI a,. ze oplra zalobní žádost te'z'
'd
. . alOr za ované I ll'
j eo zn,,,,IU žaloby nelze proto sd'l t' (Sb .alOr procesního soudu že
,
,
Ie I
. n. s. Č. 8811)
Nejv
y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.
V

Vvo

zalu je-li se o nepřípustnost exekuce na pohledávku, je ve spor uvedeno i právo k této pohledávce.
Ustanoveni § 234 c. ř. s. plati i pro spory podle § 37 ex. ř.

•

D ů vod y:

.
Názor rekursního soudu že
. v.
~ení správný. Jde o změnu ž~lob v souzene vecI nejde o změoo žaloby
zalobkyně žalobu dne 9. května 1~3~otlve § 235, odst: I c. ř. s., opřela-Ii
změnou žaloby se rozumí změna žal ez.o ustoanovem § 308 ex. ř., neboť
nes ~ z něho plynoucí právní oměr obn;hovduvodu, t. j. skutkový před
rok, jak bylo vysloveno a Odůeod v' z nehoz se odvOzuje zažalovaný náně_m případě byl změněn Skutkov?en.o v rozh. č. ~ 2014 Sb. n. s. V senemer, neboť žalobní důvod _ posfu:re~~e~:, z neho plynoucí právní po17. září 1938 se opírá jednak k. p.o e avky 60.716 K 60 h - ze dne
stup (§ 1392 obč za'k) ted o UP~I smlouvu, Jednak o smlouvu o. po'.,
y o pravo obr aclll
v.
.
§ 3 08 ex. ř. se opírá
o soudcov k'
.
l!i
, . wdežto nárok podle
skutkový přednes je různ' J t s e pravo zastavlll (§ 449 obč. zák.) a
lOby. nastane značné ztížeKi n:b~ al~t obava, ~e. připuštěním změny tapustIl řadu důkazů týkajících
pru ah jednalll. Neboť první soud při
~ při posledním ústním jednt:íP~~tu~u, J"vovedl však jevn některé z nich
zalo?kyně změnu žaloby (§ 308 ex e ř)' dve:?a 1939, pn němž navrhla
odml.tI a navrženou změnu nepřipu;tiI' 'Z ~~' ~uka;y: p;o vnerozhodnost
pokladal Spor za zralý k rozhod t·· k ~ Je zreJme: ze první soud
značné ztížení a průtah 'ednání nu I, .P~ ud Jde vo cess!. Z toho plyne
skutkovém podkladu jen ~ůkaz ' bk'ť/. z,,:lobkyne navrhla o změněném
a výslechem stran Nebo!' v I ex~ u nImI SpISy, svědectvím Boženy B
.
za ovana vytýká v dov I .
.
su d se mohla odvolati na obsah
'
o aClm rekursu, že doru .
z něhož plyne, že Božena B. se
z~ d~e 19. dUb?a 1?38, spisu D,
a nemohla proto účinně ozdě"
. ala Ja~~.chkohv naroku Za Marií J.
pO~ledávku, když již žádnou Ji~ěl~ ;:j,;an 1~38 postoupiti žalobkyni
šetI a vdokazovati po případě v . čt,j.
.ze nyn~ b~ bylo nutno přednáv dobe zabavení pohledávky ~o o a;rah ~~av, Ja~y tu byl v roku 1936
vaná nedoznala nověředne' . nem nepnpusrna novota, neboť žalo_'
vznésti námitky, kdylodpor~~~~aSkutk?ve .okol:lOvst~ a nemusila proti ní .
by tak učinitf až po pravoplatn~;vrz~~e ::ť:,e!,e zavloby, nýbrž mohla
c. ř. s.).
pnpus em zmeny žaloby (§ 179
0

:á

čís.

17537.

Věci nebo pOhledávkou ve s
de
jest rozuměti nejen hmotné věci por uy~ nou ve smyslu § 234 c. ř s
a
práva a pohledávky všeho druhu penezni pohledávky, nýbrž i sciziteiná

(Rozh. ze dne 21. prosince 1939, Rv I 996/39.)
Žalobkyně, tvrdíc vlastnické právo k pOhledávce, zabavené žalovaným býv. československým státem, domáhá se podle § 37 ex. ř. výroku,
že exekuce zabavením oné pohledávky a přikázáním jejim k vybrání jest
nepřipustná. Žalovaný namítl během sporu nedostatek aktivního oprávněni žalobkyně k žalobě, tvrdě, že žalobkyně za sporu v listopadu 1932
a v únoru 1933 postoupila svoji pohledávku, ohledně níž uplatňovala nepřipustnost exekuce, svému synu Jiřímu Č. Niž š i s o u d y zamitly
žalobu, o d vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Předmětem sporu je
nárok, že exekuce je podle § 37 ex. ř. nepřipustná. Ustanovení § 234 c.
ř. s. nelze proto používati na tento spor, neboť tu nejde o zcizení pohledávky, o které byl mezi původním vlastnikem a třeti osobou zahájen
spor, nýbrž žalobkyně měla jen prokázati, že nabyla vlastnictví k pohledávce. Proto jest použiti ustanoveni § 406 c. ř. s., které jest výrazem
všeobecné zásady procesniho práva, že rozsudek jest vynésti na zá!kladě
skutkového stavu, jak byl v době vynesení rozsudku. Uvedené ustanoveni mluví toliko o odsouzení k nějakému plněni, musi však býti vykládáno v širším smyslu, že totiž v čase rozsudku musí býti nárok oprávněn, takže zásada § 406 c. ř. s. platí všeobecně také na spory určovací,
kde o plnění nejde. V době vyneseni rozsudku prvého soudu žalobkyně
již vlastnici zabavené pohledávky nebyla, ježto podle nesporného před
nesu stran ji postoupila V roce 1933, tedy během rozepře, svému synu
jiřimu Č. Proto bylo žalobu pro ·nedostatek oprávnění žalobkyně ke
SpOrtl zamftnouti.
N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

D

ů

vod y:

. Prvý soud žalobu zamítl jednak pro nedostatek aktivní legitimace
jednak proto, že postup pohledávky z Josefa Č. na_Marii Č.
nebyl proveden v náležité formě (ve formě notářského spisu), jednak, že
oba tvrzené postupy staly se na oko. Odvolací soud odvolání žalobkyně
nevyhověl a napadený rozsudek potvrdil, omeziv se jen na řešení
otázky, zda obstOjí námitka strany žalované, že žalobkyně nemá aktivní
legitimace ke sporu, když zminěnou pohledávku postoupila během sporu
svému synu Jiřimu Č. Při tom vycházel z právniho názoru, že předmětem
sporu při žalobě vylučovací podle § 37 e. ř., o niž tu jde, je nárok, že
exekuce je nepřipustná, a že proto ustanovení.§ 234 c. ř. s. nelze použiti
na tento spor, ježto tu nejde o zcizení pohledávky, o kterou byl mezi pů
,!odním vlastnikem a třeti osobou zahájen spor, nýbrž že žalobkyně měla
jen prokázati, že nabyla vlastnictví k pohledávce. Proto podle názoru
odvolacího soudu nutno použíti ustanovení § 406 c. ř. s., které jest výražalobkyně,

~ čís.
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zem všeobecné zásady procesního práva, že rozsudek jest vynésti na
základě skutkového stavu, jaký byl v době vynesení rozsudku." Žalobkyně napadá v dovolání tento právní názor, dovozujíc, že tu jde o případ
§ 234 c. ř. s. Pro vyřešení této otázky jsou směrodatná ustanovení § 406
a 234 c. ř. s. Předpokladem rozsudku vyhovujícího žalobě jest, aby nárok žalobní prosbou uplatňovaný byl odůvodněn v době, kdy byl vynesen rozsudek. Není třeba, aby nárok byl již dospělý v době jeho uplatnění (podáni žaloby). To jest zákonem výslovně stanoveno pro žaloby
na plnění (§ 406, věta 1 c. ř. s.). Toto ustanovení dlužno však vztahovati
také na žaloby určovací, ježto neni důvodu, proč by se tyto měly posuzovati jinak. V době vynesení rozsudkuml!sí tedy býti dána i aktivní
případně pasivní legitimace. Z této zásady jest v § 234 c. ř. s., věta 1
c. ř. s. připuštěna výjimka, že totiž zcizení věci nebo pohledávky ve spor
uvedené nemá vlivu na rozepři. žaloba vylučovací podle § 37 ex. ř. je
v podstatě žalobou určovací (rozh. č. 7561 Sb. n. s.)". Podmínky žaioby
určovací podle § 228 c. ř. s. tu netřeba zkoumati, když už zákon sám při
žalobě podle § 37 ex. ř. právní zájem předpokládá (rozh. Č. 11000, 10366
Sb. n. s.). Žaloba ta směřuje k prohlášení' exekuce za nepřipustnou zdů
vodu práva příslušejicího třetí osobě k předmětu exekucí dotčenému,
které ji činí nepřípustnou. Domáháno-li se touto žalobou uznání vlastnictví k zabaveným předmětům, nejde o dvojí žalobní žádání, nýbrž lze'
část žalobní žádání, domáhající se určení vlastnictví, považovati jen za
návrh na rozřešení předběžné otázky pro nenřípustnost exekuce (rozh.
č. 11244 Sb. n. s.). Rčení § 234 c. ř, s. »věc nebo pohledávka ve ~por
uvedená« dlužno vykládati extensivně a jest jím rozuměti nejen hmotné
věcí a peněžní pohledávky, nýbrž i zcizitelná práva a pohledávky všeho
druhu. žalobní nárok na uznání právem, že exekuce vedená na pohledávku dlužníkovu jest nepřípustná, ježto žalující straně přísluší k této
pohledávce právo, nepřipouštějící vedení exekuce na ni., je newzlučně
spjat s tvrzeným právem k této pohledávce a bez této souvislosti nemohl by vlibec býti uplat.ňován jako samostatný právní nárok. Musí-Ii
ve vylučovacím sporu žalující strana dokazovati vlastnické či jiné právo
k pohledávce exekučně zabavené, jest tím ve spor uvedeno i toto .právo
k pohledávce. Proto nelze při svědčiti názoru odvolacího soudu, že ustanovení § 234 c. ř. s. nelze použíti na tento spor. Okolnost, že žalobkyně
zabavenou pohledávku, ohledně níž se domáhala prohlášení exekuce za
nepřípustnou, postoupila v roce 1933, tedy íiž po zahájení sporu, svému
synu Jiřímu Č., nemůže proto sama ,o ,sobě opodstatniti zamítnutí žaloby
pro nedostatek oprávnění žalobkyně ke sporu, i když k postupu došlo
v řízení ponechaném v klidu před návrhem na pokračování v něm. Poněvadž však soud prvé stolice zamítl žalobu i z jiných důvodů a žalobkyně napadla rozsudek v celém rozsahu a to i pro odpor se spisy a nesprávné hodnocení důkazů, odvolací soud se však v důsledku svého
právního stanoviska těmito dalšími důvody odvolacími věcně nezabýval,
'
byl jeho rozsudek zrušen.

.

s lněny činl-Ii si na zaplacení

Předpoklady § !425 obč. ~ )~~řit~l jed~ak okresní úřad z dů-

hledávky nárok Jedn~k neartJ y
,
fodU že věřitel je neanJec. _. zk
t· opírá-Ii se nárok okresníhO
Nesporný soudce nemuze
ouma I,
úřadu o platný zákon.
(Rozh. ze dne 22. prosince 1939, R I 791/39.)

_.
.'
§ i 425 o. z. k soudu pohledávku,
Dlužnice Ruzena S. slOZ1la p?d~e, 'řitel jednak z příkazu vrchmho
na niž si činil nárok je,d~~k nea~'Js r~t~e že ~ěřitel jest nearijec. Ni žš í
zemského rady o~resmlmad v•. ~ 'eho složení podmínky § 1425 o. z.,
s o u d y peníz pnply sl!ledavse oP o JdO, Věřitel béře v odpor usnesem
rek u r sní s O tl d z techt?, d ~ v o ~dí že tu není předpokladl\ pro
, .rvého soudu pro vadnost nzem ~ uva odmínkv § 1425 o .z. o.; podle
~oudní složení, poněvadž neJs~u dan\~ s očívati výhradně v osobě vě
jeho názoru musí důvod sO~,dnr ~ep~~' zře'~o že ide o jeho pohíedáv~u,
řitelově, kdežto v dane~. pnp~cle le r O Jvýp'latu 'oné pohledávky ucha;:
'iž J'est ochoten lako ventel P, nyll ou I. rchního zemského rady v J. tez
J
k
·"teI , J'ednak z pn
.
."
ěři
se jedna k ven
• azu
• .. t vI' žid Dlužnice
sIce
VI, ze v
to
r
okresní úřad v ~. a to p 5l : ze~fr~1vd~ taÚ u soudu složila, je však
telem je Karel C., pro nehoz po ~ h interesentů jest oprávněn obn~s
v nejistotě, kdo ze s~ora uvedend-~' kdo z těchto dvoU, činících SI nainkasovati 3' ~a:na ne~1 s. to PO~?~a:i~' Tato pochybnost ~ůže .~1ti, důvo
rok na pinem, Je op~avnen to a
9354). Rozhodnult o prtJett souddem složení na soude (rozl1. Sb. n. s,, c. kter' se má však při tom omeního deposita náleží SOUdCI nes~or~~~~ět s/hodí k soudnímu ulo~en!,
ziti na otázku, zda, d~p,:~o~~nrů~Od a na otázku příslušnosti; nenaleZl
zda navrhovatel uvadl ,:eJa y "
t"ovatel aby zkoumal, zda JSou
mu :ošak, jak, ~ ~Yi~~í ~o~~~~ (~;Zn. s. č: 12871).
.
splneny pod'.:"'~n, y
d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Nelvy'Sl s
v

o:

Důvody:

.
" • b 10 potvrzeno usnesení soudu
Proti usnesení rekursmho soudu, )1.m7 ,ri podán rekurs k nejvyššímu
b
prvé stolíce v nesporných věcech, mu~ 1100/1931 Sb. z. a n. jen pro
matečnost. Dovolací rekurent
soudu podle druhého odstavce § 46 z
nezákonnost, zřejmý roz~or se s~lsy ~~ n~:ákonnost. podle čl. V záko,na
napadá usnesení rekursmho sou u P . ve smyslu § 46, odst. 2 zak;
z 11. prosince 1934, č. 251 b . z; ~ ~~~~ opatření nebo usnesení, ktere
Č, 100/1931 Sb, z' a n. neza ?nne z:ění nebo smyslu zákona, jeh?ž. bylo
se příčí jasné!ll.u a nepoc~yb?~mUTomu není tak v případě, o n~Jz Jde,
'e ustanovení § 1425 obč. zak., Jak
nebo mělo bytt na prtpa, UZIO.
neboť napadené usnesem neo~poruJ
hlasu s rozhodnutím č,' 9354 a
" d.ne,
'ní ktere"leP
v sou
.
plyne z jeho o d t~VO
d výtku nezákonnosti spalI"'
a]I vy12871 Sb. n. s., jlchz se dovolava. o

b.

,i

-
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čis.

17539.

Advokát m~že žá~ati na straně, k jejimuž prozatimnlmu bez
zastupovám byl. Z~I.Z~ ~placeni palmámiho účtu, nabyla-Ii tafolatnénw
~:ún ~tare casbzaz.alovaného nároku platebnlch prostředkůza~a=
e se
s alo podle mlmosoudni dohody a v době kd
' e
, y spor byl ponechán v klidu a zastupováni již bylo skončeno. (Rozh. ze dne 22. prosince 1939, Rv I 1203/39.)
Srov. Sb. n. s. Č. 16860.
Žalobce jako zástupce ch d' 1 • I
.
25. ledna 1936 u krajského sO~d~c~ ta.o~an~h? Mar!ina Š. podal dne
mi]~ Š. o zaplacení týdenního dŮChod~J~ao J~~~~~ ~~lobu proti ~hu
~ c.~~tce 23.400 K a placení dalších týdenních částek po r~;YK d~~e.lé~o
~~~:~:at~O~~e d~e ~ 6; dubna 1936 VYP~věděl žalovaný žal~bci p~~~~
v klidu tím že s
. vetna 1936 ponechano bylo řízení o této žalobě
půjčil si B~humi~ str~~~;or~kua neldostavily . .ujednáním z téhož dne vylovanému Martinu' Š .
r
ce.o~ tut? ča.~tku vyplatil téhož dne žaObnos ten také Martin n; PVkJ·~rn~~llobvc~eSkdeOryc~h .zažalovaných ?ároků.
"
. '_
ma a se proto nyO! -podl
§ 16 (4) a d
v. r. na zalovaném zaplacení palm,lní pohl cl' k
P
~
~ o u d. n~uznal .žalohní nárok důvodem po prá:~- Ode ~v Y'.
r vy
zal ob O! narak duvodem po právu uznal D'
d Vo a c 1 S o u d
yyslovil názor, že ta skutečnost že B~I1Um~l všo y: 1 ~~u~ IPrvé ~tolice
Jeho manželce částku 23 400 K'
•
•.
; vyp. a 1 za ovanemu a
se nepodařilo žalobci p;okázati n~~d~;~gfui~r::~o~ Z!ll~bfův, i;,žto prý
' . J. ~a ovany, nabyl
tohoto obnosu ze sporu v němŽ byl • 1 b

~~!:oii";{, Ž~y~~oOr~e~hná~~ ~~~~any t~~h~~~m~.z~~n~~~1n c~žz~g~~~~i
lobce, jemuž byla žalovaným

výJ;:ěz~~~v~~,. ~~~~ma ul9t3a6k pbYlI?,
a že ~ana moc, za-

lovaného v době vyplaceni tohoto obnosu již nezastupoval, ale tato
platba se stala na vyrovnání veškerých nároků žalovaného. Toto ujednání ze dne 5. května 1936 jest tudiž narovnáním směřujícím k odklizeni
sporu, a úmysl stran jest z něho jasně patrný. Ujednáni stalo se sice bez
účasti žalobce, jako zástupce žalovaného, avšak nelze pochybovati
o tom, že se stalo výhradně vzhledem k sporu, jenž jim podle zřejmého
úmyslu stran měl býti odstraněn a také odstraněn byl, ježto téhož dne,
kdy k ujednání tomuto došlo, strany ponechaly řízení v klidu, nedostavivše se k roku na den ten nařízenému, čimž daly na:jevo, že nemaji již
na projednání sporu zájmu a také vice spor onen po oné době neobnovily a v něm nepokračovaly. Ježto obnos žalovanému zaplacený rovná
se právě obnosu zažalovanému mimo požadovaných běžných dávek dů
chodových, a ježto jiných nároků zažalováno nebylo, není pochyby
o tom, že zaplacena byla právě ona sporná částka, jež byla žalována,
v úmyslu, a)Jy zahájený již spor byl odklizen, a že tudíž, byť platba tato
stala se již za klidu řízení, když žalobce žalovaného vice nezastupoval,
přece stala se »za sporu«, t. j. na podkladě žaloby žalobcem jménem
žalovaného podané, a zaplacením obnosu 23.400 K, t. j. částky poměrně
značné vi\či nákladům vzniklým zatímním bezplatným zastupovánim žalovaného žalobcem, nabyla strana žalovaná ze spofu platebních prostředků, které jí umo-žl1ily zaplacení palmárního účtu žalobcova za práce
jím pro žalovaného skutečně vykonané, z nichž dostalo se žalovanému
užitku zaplacením podstatné částižalobního nároku (srov. rozh. 16860).
Vzhledem k tomuto stavu jest spravedlivým požadavek žalobcův na zaplacení jeho palmárního účtu, ježto jest nárok tento plně odůvodněn
ustanovením § 16, odst. 4 advok. řádu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, ježto mimosoudní dohoda
ze dne 5. května 1936 byla ve vztahu ke sporu Ck ... mezi žalovaným
a Bohumilem Š., takže žalobni nárok jest co do důvodu opodstatněn
ustanovením § 16, odst. 4 adv. ř., jak správně uvedl odvolací soud.
čis.

17540.

Má-li procesni soud pochybnost v otázce správnosti žalobního Petitu, nesmí žalobu ihned zamltnouti pro vadnost žalobniho návrhu,
nýbrž jest na něm, aby uvedl otázku tu při jednání nejprve na přetřes
a dal žalobci příležitost k nápravě oné vady. Opominutí tohoto postupu
zakládá vadnost řízeni.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1939, R II 239/39.)
P r v Ý s o u d zamHl mimo jiné též pro neurčitost žalobního návrhu
žalobu, již ·se žalobci domáhali vý.mlm, že žalovaní jsou povinni trpěti
v.Ý'kDn služebnosti vozové cesty přes pozemky par-co Č. 303/1 pastva a
304 lou,ka, vložka Č. 192 pozemkové knihy pro kat. území V. jako sl,,-
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žebné, dO' mlýna a ze mlýna a pily č. 14, vlO'žka č. 14 pozemkavé knihy
prO' kat. území V. jaka panující, zejména že jsau povinni trpěti, aby
osoby tytO' slu"ebn·asti vykanávající, ať jest ta žalabce, jeho lídé domácí nebO' jehO' zákazníci, při jízdě s pavO'zy na služebných pazemcích
parč. Č. 303/1 a 304 ve V. se vyhýbali, a že jsau pavinni zdržeti se
jakéhakaliv brá.nění tétO' služebnasti. O d val a c í' s a u d vyhradiv pravomac ul'ažil prvému soudu navé jednáni a rozhadnutí. D li vod y:
Nelze nepřisvědčiti, prvému saudu, žc žalabní p-rosba jest neurčitá a že
saud musí hleděti k neurčítastí žalabníbo petitu z úřední moci. Jest
tatiž zkawmati, zda se jedná a neurčita·st věcnau či jen stylistickou,
neh-af jen v prvém phpadě hy byla lze potvrditi výrok a zamítnutí žalaby. V sauzeném případě jde jedině a vadu stylistickau, kterou měl
prvý soud sám apraviti, když paznal, O'Č vlastně žalabce svým nesprávně
stylisovaným petitem žádá, jak vysvítá ze skll'tečnasti, že žalabu nezamítl ihned, n)Óbrž naapak teprve, až pravedl celau řadu důkazů (vi.z
rozh. Sb. n. s. Č. 12349, Pu,žman: Žaloby a žalabn·í petity str. 34), Padle
názaru pnnéba sO'uclu: není v žal'0hní žádasti přesně udán razsah služebnosti, pratože není na ,služebných parcelách Č. 303/1 a 304 aznačeno
mí·sto, kde mají žalovaní trpěti výkan sporThé služebnosti· a není udán
směr cesty. nehať určení, »cesta do a ze mlýna a pHy Č. 14 ve V.« nelze
za takové

u:rčení sm,ěru

pOrvažovati, není-Ji: zároveň určeno, odkud 'll,á

cesta vycházeti. Služebna·st, a .niž jde, vznikla smlouvau ze dne 14.
května 1928 a je pod bodem IV žalaby přesně popsána. V tamto sporu
jde v podstatě jediné o ta, zdaH se na cesté, případně louce, smějí
vyhnauti dva 'pavazy p.roti sobě jed-aud čili nic, CGž však v žalabní žádasti jest Ulfčena da·sti přesně. Podle druhéhO' odstavce smlauvy jest
absah služebnastÍ' určen rmsahem, kterým užívali právní předchůdci žalobcovi V. již stávající vozové cesty k provazu mlýna a pHy Č. 14, 'Při
čemž v prvém odstav'ci smlouvy jest stanaveno, že V. u,ž.í'vali této cesty
jak pro svou potřebu, tak také prO' dajížděni- a' odjíždění ·svých zfukazníků ,do' mlýna a ze mlýna. Pokud by pak tato us,tanavení smlauvy nestačila, jest je vykládati u·sta·navenímabčanského zákO'na a ta §§ 484,
492, 493, 495 a 914, takže jest bez významuabava, že by bylo mažna
žalohni, 'petit vysvětlovati tak, že žalobce, jehO' lidé domáci a zákazníci
mahou jezditi po celý·ch nemavitastech p. Č ..303/1 a 304. O tom, že
taková obava nevzešla, svědčí i ta okalnast, že žalovaní, a'č snes.Ji ceJ.ou
řadu námitek, neurčitast petHu nenamHali. Vždyť § 495 abč. z. stanoví,
že pr,astar pro výkan služebnasti musí býti přiměřený nutné patřebě a
O'kolnastem mí·sta. Není-li smlouvy stran 'O' tamta pro,stam, ur·čí prostor
osaba zavázaná a mwsí tak učiniti, způsobem, který je přiměřený nutné
patřebě a místním paměrům (viz §§ 495, 484 a·. z.; Rauček-Sedláček:
Kamentářk řečeným §ům, KrčmM: Práva věoná, str. 265). Neurči.lost
žalabní žád'osti žalabcavy není tedy věcná" n)nbrž jen slyHstická, již
mahl a měl prvý soud opraviti.
N e j vy Š š í s a u cf nevyhověl rckli'l'son.
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D ů vad y:

Odvalací soud právem zmšil rozsudek prvníhO' s?udu,. ?Clkud pracesní saud zamítl žalaboU pro neurči,(ast žalabníha p~tltu amz by atazku
tu učinil předmětem projednání. Měl-Ii tatiž pr,acesm soud pachybnastI,
zda hlubní prasba je mótáčiH nic, byla na. nem, aby tytO' ~vé pachybnasti sdělil se stranami; nejednal &právně, jestlne ~rajednavaI spor ze
všech možných hledi;sek a pak nakanec žalobu z<JImltl pro ;radu p:tIt~,
ač tato výslavné aní uplatněna nebO' namítnu,ta nebyla. ,TU? . tahz, ze
žalavaní ve sporu čini·li věcné námitky pratI z~lobnl'2'U: zad~11l nevylk~,
ještě nedostatek přesnasti žalobní prosby. Umt?'st CI n,:u:clt?st p,:tIt,{
jeotázkall' právni, kterou nUltna posoudIti v sO'li~lslasŤ! s re~enyml p~ed ..
. h. lotnéha práva a má ,prat'O saudce padle § 182, 496 c. 2, 3 c. r; s.
plsy n
.
. d ,.
b j ' e ' neha
i tuto atázkUl učiniti předmětem ústníhO' pra]e Inalll, ne. a n nI z
.
vyl.ančeno ,projednání věci pa právnf stránce. Procesnr. soud, j:dn~]~
taktO' nevykanával by snad manudUlkci a nešla by an~ ~ p~u:av:"~1
stran: ný>brž prajevi·1 by jenam snahu· a úsilí o všestr~nne Uja,snem. V~CI,
tedy také pa právní stránce, a to. v sauhl:"se s predpl~y ,pracesmho
práva i jehO' z"sadami, smeřujídmi. jm~~?vltť; k provedem zesady pr?jednací a majícími na zřeteU matenellll nzenl spom. ~astni~ pr~cesmm
soudem zvolený ,příčf se také zásadě pracesní ekonomIe 1 ,?asade .materiel,ního Hzenf sporu. Právem 'má tedy ~d:vo'laci ,soU'd za:o~ ze 'Pf':,nl s?ud
měl petit, pakud byl vadný, napravI,tl, ta Jest -:- rec~no pres,me" a
s:právně _, že měl atázkus,právnasti žalabníha petItu uvestl ~~ .pretr::.s
a dáti tak žalabci. příležitast, chce-II nejasnast petItu napr,~\ 1:1, nen~el
však strany do jisté míry jakoby zaskočiti a z~ař!tI t",k z ;:lSte fanna.J:
ního důvadu, ",by použito byla toho, ca pa vecne stran,;e byl? pracn,e
projedlnána. Tak tamu jest i tehdy, kdyhy šla o vadu z,aloblll prasby
pavahy věcné, nikali je~.am o ú!)faw stY'list!Ck~u. J:stlI;z~ by zalobce
i poté 'když byl. pmcesnl sa,ud u·clml urČItost petItu pred.metem jednan,!
s~trva:1 na své původní žalabní prasbě, nebyl by ~oud s~ym, ~e, stran",ml
sděleným právním náwrem váz»n a mahl by a zala~~1 pro_,~e razhadnouti dle svéhO' 'právního názaru hud' věcně, nebO' ,pnpadnc zal!a,bll' zamítnowti' pro neurčitast žalabní' prosby (§ 226 c. L"S., ~ 7 eX. L). u
by se mu: pak již nemahla či.niti výtka vadnostI mem" o pkau, Jde
v 30uzené vě·cLKe zrušení došlo vpraLvdě pro 'Onu vadnolst ~Tl.t'nr v otaz~e
určila.sti žalahní prasby a jeho účelem jest, aby tatO' ot~z:ka byla nejprv'e se stranami' projednána a ",by z tah'~,(? pr?Jedn",m ~ na jeh'a
základě mohly jak strany, tak také soud 111~Illl'h dl1sledky. \i edly tedy
ke zrušení dabré a dostatečné důvody. Otazku mČltash pehtu' s,amu
a ca s ní souvisí, neLze zatím prabírati, když má býti p'rá~ě předmetem
dal.šiha jednáni, zaHm stačí, že také žalovaní ~yslovl.ll' ~ochY'bnost
v příčině určitasti žalobní prosby. Pastup advolaclha, saudll' Dyl v SOl1zeném případě na místě tim s,pílše, že nebylo vlastne pochyb! č:,ha se
žalobce domáhá a že by šlo tedy jen a ·wrčHěJší vymezen, zalobnI
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prosby, přednesem žalobcovým odůvodněné, a ne snad o změnu neb
dokonce jinou žalo-bní prosbu. Sami žalovaní přiznávají, že vadu petitu
bylo možno snadno napraviti a že rozsah služebnosti »dá se dobře a
technicky jasn.ě vymeziti výrazem« »po stávající tvrdé cestě«, pokud
jde o směr cesty a udácním nejvýše přípustných rozměrů v jednotkové
míře pro vyhýbánÍ. To všecko má právě býti předmětem dalšího jednání.

Seznamy vypracoval

Dr. FRANTiŠEK BÍNA,
soudní rada.

Věcný seznam abecední.
Advokát (p r á v n í z á s t II P ce) viz též hesla, d o r II Č e n í, p ,I nám o c.
o- ,nároku na v y -I -o uče II í 'věci pojaté do ko.nkursní podstaty nepřísluší rozhodnutí konkursnímu komisaři, nýbrž o tom jest rozhodnouti bud' dohodou inebo pořadem práva; v té pří6ně má sprá'Vce konkursní podstaty
právo samostatné, na konkursním komisaři nezávislé viz rozh. Č. 17162
u hesla: konkurs (§ 47 konk. ř.).
u advokátů a notářů lze provésti doručení i v bytě i v kanceláři; ,o náhradním doručení 'v bytě -platí § 102' c. ř. s. viz mzh. Č. 17446 u hesla: do r uč e 11 í.
usnesení místního z,a:stupitelstva osady o zmocnění advokáta (k provedení k<nihovního' po.řádku) 'hez sQuč'a'Sného zabezpečenI úhrady na výdaj~
není pro osadu závazné, nehyly-!1i výdaje pojaty dO' rozpočtu Č. 17360.
nucené zastupování advokátem: jde o zma1ek podle § 477, Č. 4 c. "ř. s.,
jestliže o·uvol,ad soud bez za1chování postupu podlle § 160, odst. 2 c. ř. s.
j-ednal a rozhodl o Odvolání v době, kdy :právnÍ zálstupce do:volatellt'V zemřel, a strana si DO té doby nezřídila sama jiného právn~ho zástui.p'ce; nerozhoduje ani, že prá'v'ní zástupce ustanovil před ,svou smrti substituta, ani
že se straJna nepostamla v'čas o ·zřízení nového zástupce 'č. 17187; srov.
Č. 11217, 12424, 16527.
pri!.vní .povaha smlouvy o zastupování advokátem: pro otázku, zda zastupo'Vání klienta právnim zá'stupcem 'v různých (nesouvisejících) záJlež1tostech
jest Jednotné dilo, -či zda jde o samostatná dí1a, není rozhodující, z'da klient
vystavil jen jednu pl:nou moc anebo zda podepsal několik {plných mocí, nýbrž
rozhoduje, zda právní zástupce vyk,nna.:1 pro klienta právnické práce na podkladě jednotného příikazu :nebo ne Č. 17179.
v pochybnosti jest míti zla to, že 'při zastoupení ,klienta v různých samostatných (nesouvisejících) zMežitos:telch jde o samosta'tná díla; kdo vyvozuje, z opaku právni důsledky, musí to včas výslovně tvrditi a dokázati
Č. 17179.
odměna: viz též ,rozh. Č. 17434 a 17539 níže: advokát j<ťko zástupce chudých.
ujednámÍ n odměně za zákroky Gntervence) u vlivný,ch osob 've věd pozemkové reformy odporuje dobrým mra'vům (§ 879, odst. 1 obč. zák.)
Č. 17207; srov. ronh. Č. 10412, 14806,
15378.
'něko,lik ma:nda:ntů není advokátorvi zavázáno za ob}ednané advokátské úkony
soli dámě, nebylo-li ta:k.avé mčení vymíněno Č. 17359.
předpisu § 175 ,not. ř. j'ako 'speciálního ustanovení nelze užíti obdobně u advokátů Č. 17359.
.
usnesení místního zastupite-lstva osady o zmoonění advokáta k provedení
knihovmího pořádku bez s o u č a s oll é ,h 'O za:bezpečení úhifady na výdaje
není závazné, neby.ly-Li pojaty do rozpučtu 'Čo 17360.
§ 330 ex. ř. nebrání prá:vnimu zástupci ve <Y.edení exekuce Ik vymožení útrat,
které byly výměnkáři :přisouzeny IV jeho sp,oru o zadrželé výmě,nkářg,ké
dávky a zajištěny záro'veň s vymoženými -dávkami na nemovitosti zaHžené
vvměnkem č.

žálahě

i7366.

právního zástupce na z'a'PlacenÍ :přiměřeného honoráře za zastupování žaIovaného nelze vyhověti rozsudkem pro zmeškáni, neobsahuje··>ti ža110ba skutkový podklad .pro posouzení přiměřenosti pož,adovaného honorMe
Č. 17517; srov. č. 2286, 3097, 5984, 6453, 10168, 11375.
Civilni rozhodnuti XXI.
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o?pově~nost ~dvOk~tů: k}i~ntvma nárok ~a ~áhTadu škody proti svému prá'T-

lllmu zastupcl, ktery zavlnll, ze byl proti nemu vynesen odsuzující -rozsudek
pro zmeškání Č. 17302.
škoda vzn~kla ji-t vyknnateIností o.dsuzujídho ro-zsudku Č. 17302.
žal?b.ní ~ádost, že žalov.,l'llý advokát je povin.en zprostiti stranu povinnosti
ulozené JÍ rozsudkem pro zmeškání, Je přfpustná č. 17302.
advo'~M, k!e,rý jménem ur~ité, osoby jako m~jiteld{y patentu podá proti třeti
osobe 'Ů'znaiffiem pro pnrllsem Ipatentu, mUSl se před prvým zákrokem postarati 'o to, aby dostal náležitou plnou moc od osoby, za kterou v trestním
řízení má vystoup.iti; neučiní-Ii t·ak, a nebude~li proto v trestním řízení vy5'llQ'v~no porušení patentu, odpovídá za škodu tím způsobenou třetí osobě
proti které bylo trestnf říz~;ní k Jeho ,návrhu zahájenO' č. 17464.
'
jako zástupce chudých: poručenský soud jest opravněn věcně rozhodnouti
o návrhu advokáta, aby mu byla podle § 16, odst. 4 adv. ř. poukázána odměna za vylna'!oženou práci a ztrMu času z peněz, které nezletilec získal
ve sporu, v .němž ho advůkát jaků zástupce chudých zastupoval, a které
st,rana ,ve sp.?rtl )?odl~hlá slo-žilay -pro .n:;:let~1ce do sirůtčí pokladny Č. 17434.
advokat mu ze zadatJ na strane, k }e]Imu-z prozatimnímu bezp.latnému zastupůvání byl ustanorven, zaplacení palm8crního účtu) nabyIa-li jím zastoupená
-stm:l1.Ia zapllacením půdsltatné čá'sti zaiaAovaného nároku p'latebních prostředků, tře?aže se. tak stalo podl~ f!1i~osoudní dOhody a v dobi", kdy spDr
hyl po:nechan v k],ldu a zastUlpovam JIz bylo skutečně skončeno č. 17539;
srov. c. 16860.
substituce viz nahoře rozh. č. 17187 (n II cen é z a s tup, o v á,n í a d v 0kátem).
Agent pojišťnvací viz heslo.: poj i š t ě n Í s m I u v n í mz'h. č. 17523.
Akcie viz heslo: společnost akciová :rolZ'h. Č. 17422.
Akcionář, viz heslo: s P' 0.1 e ,č >TI o s t a k c i o v á.
AkciOVá společnost -viz hesl-o: společnost akciov'á.
Aktivní (legitimace) oprávnění ke sporu viz heslo: o p 'f á v 'll ě.n i k e s por u.
Alimenty, alimentační zákon (zák. č. 4/1931) v.iz heSlJ:o: v Ý ž ,i v n é.
Anuity viz< heslo: dražba vn,ucená nemovitosti (§ 216, posl. odst.).
Autobus Viz heslo: automobilový zákon Č. 81/1935 rozh. Č. 17231 živnost autodoprav,ní.
'
Autodopravní živnost vi,z hesf,o,; ž i v .fl o s t a li to d op r a v ,fl í.
Automobil v-i'z též heslo: poj i š t ěn í s m I II V ,n í.
z ~ tOh-?"" že v ,době zřiz':;tí služebnosti doprav-a automobily nemohla býti
predvldana, neplyne nepnpustnost výkonu služebnosti motorovými vozidly
č. 17303; srov. č. 12460.
'Přfpustnost upo~řehení motorový;ch vozid-el při výkonu služebnosti jest ř_ešiti
podle vl3JstnostI půdy, cesty, užívání panujícího pozemku se zře.mm na
§ 484obč. zák. č. 17303; srov. č. 12460.
.
.otá~ku, z-dJ~. -l~hráním p'~nuEcíh~ poz~emku ,p:f'O ji,ný účel než pro účely, k ,nimž
'~o bylo uzry~no v dobe z;rtzem sluzehnosti, byl rozšířen rozsah služebnosti
Jest poso~diih podle my potřebné pro- půvo-dní účely, jimž sloužil panujíci
pozemek c. 17303.
,~ři .sjedná!~í pů'j~stné smlouvy proti následkům poškozeni motorového vozldl.a l~e uJednayb, že poj},s~ný po.mě:! zan~klý zcizením pojiMěného vozidla,
!Na (ze se v vnem pokrasule) .:eo~ U;Cl,t-ou smlt~venou dobu, počínaje od toho
casu, .. lkd~ vyslo purvo-dne pO'I'lstene motorove voz-idlo důsledkem zcizení
z 'POIjlsimkovy ÚSChovy, Hrubli,de-Iii pojistník jinéhO' :vozidla č. 17164.
'nejde o· pokračorvání v .původní pojistné smlbuvě stanoví-li pojistné podmí,nky, ~e ,nabu.de-li ..-'P~jistnik .do ~rčj,té d~by mÍsto původně pojištěného
motoroveho vDzIdla pneho vO'hldla, Jest povmen .přihlásiti je k pojištěni, že

poj~stitel jest pak povinen oz,náJffiiti pojist'll11kovi do určité lhůty po obdržení
při'hlášky, zda pojištění přijímá či zamítá, a že při přijeti rozhodují zásady

dřívější pojistné smlouvy č. 17164; srov. č. 17375, 16374, 13173, 9939.
. ustanovením pojistných rpodmínek při smluv-ním pojištění Odpovědnostním,
že na,bude-li pojistník za .pojistné doby mí-sto pojištěného- motorového vozidla jiného motomvého voúdla, jest povi-nen ihned, jakmile si opatřil nové
vozidlo, zpraviti o tom pojistitele s přesným jeho. oz:načer:1Ím a zapraviti
potom po případě vyšší pojistnou prémii, určuje se pokračování v pojistném poměru již tím, že si p,oj,istnik opatňiJ za pojistné doby jiné vozidlo,
a to zásadně již od nabytí vozidla č. 17375; srov. č. 17164, 16374, 13173,
9939.
nezle-til}', zaměstnaný jako dělnik s měsíčním .platem 500 K, může samostatně :platně podstoupiti pojistnou smlouvu Ů' autě jemu náležejídm, čini-li
pO'loletní premie pouze 'nepatrnou částku, a nepotřebuje ve sporu vzniklém
z ta'kové smlouvy spolupůsobení zákonného zástup,ce č. 17531.
stát neodpovídá podle předpisů zákona o motorových vozidlech za škodu,
která byla z:pťisohena provozem motorovéhO' vozidla pN manév.rovém cvičení vojska, třebas byI dán příikaz k opatřením odporujicim předpisům
O' jízdě vozidl'y (jízda pO' siln1čním ha.nketu, noční jízda bez světel) a třebas
bezpečnostní opatření, nařízená po dobu manévrový,ch cvičení správními
úřady, nebyla dostatečná 'č. 1733'1; SIrOV. č. 103g.~.
pakud jest nahraditi š}(,odu, zpusobe:nou poškozením auta, v penězícb, třebas
na'V-ráce,ní v předešlý stav 11 auta nelbY'lo naprosto nemožné č. 17511'; srov.
č. 13504.

Automobilový z""on Č. 162/1908 ř. z.: odpo'lěd,nost za škody způso
bené provozem -můtorového vůzid.1a:
§ 1, odlSt. 3 -(provOzovatel, přenechání): k pojmu »přene-cháni« motororvěho
vozidla a provoz,mrartele č. 17175.
pře ne ch á III í m motorového rvoúdla vlastníkem jmé oso.bě na její vlastni
účet a nebezpečenství- jest rozuměti jen ta1mvý' sif1av, za kterého je vlastník
onůho vozidla úp ln ě vy,řaděn z jeho pVOVO!ZIU a za něhož se c-elý provoz
pi"elUe1chává v Ý hra -cl rn ě j&né osobě na její vlastní účet a nebezpečenRtví
č. 11175.
vIastní:k motorového vozidla, který ho uživá ,pro vlastní osobní nebo hospodářské potřeby, jest jehO' provozovatelem (§ 1, ndst. 3 uved. zák), odp.ovědným za škody způsobené prrovO-zem onO'ho vozidla, i při jízdách konaných z garMe n.a -místo určené vlastníkem neho naopak s to'hoto místa do
garáže, obstaráV'aií-li tyto jízdy 'Podle úmluvy ujednané p,řj uzavření garáŽlní 'smlouvy :na příkaz v.lastnfka vozidla buď m8ljitel, ifl.ebo zaměstnanec
garráiního podniku Č. 17175.
:k 'P o jmu .p r o. voz o vat e 1 e, reSlp. spolu-provozovatele koncesované dopravy osob nebo- :nákladú mot. vozidlem Č. 1727'6.
za účinnosti zák. č. 198/1932 jest ve vZ'Ílahu k tomu, kdO' se domáhá nároku
na náhr:adu škOdy podle autům. záJk. Č. 162/1908, pů'kláJ~'ati za prů'V'Ů'zorvatele
(§ 1, odst. 3 autom. zák.) majitele :koncese k dopravě osob a mikladů motorovým vozidlem, třebas prřenechal koncesované mo.torové vozidlo k pr~
vozovánÍ dopravy !I1a svou koncesní 11i!slŤilniU jiné osabě; tato osoba j'e ~oh
dár1ně odpovědná za škodu vzniklou prov:OlZem motorového vozidla lalko'
spdluprovoz-ovatelka dopravy č. 17276; srov. Č. 10645 (týkající se stavu před
účinnosti záll<:. č. 198/193,2).
§ 2 (důvody zprošťující odpovědnosti); odvratitelností podle § Z auroru.
zák. se ro:wmí odvratitelnost subjektiVillí; ami na řidi.či auta nelze požadovati to, co přesahuje duševní s,chopnosti průměrně odborně vyškoleného
řidiče č. 17486.
48'

757
756

pokud neLze řidiči auta přičítati za n~pozomost, že nepředvídal, že auto
důsledkem sklonu jízdní dráhy může zachytiti sluneční plachtu rozprostře
nou nad chodnfkem před obchodem č. 17486.
§ 45 zák. Č. 81/1935: k pojmu motmového vozi'dla a provozu ve smyslu
§ 45 zák. c. 81/1935č. 17185, 17349, 17514.
o provoz motorového vozidla jde i tehdy, když sice ani ,nepracuJe zdroj
jeho motorické sHy, ani jina:k se vo.zidJo nepohybuj-e, ale ze všech okolností
jehO' stav·u, v jakém j'e prá,v.ě vozidlo na místech vytčených v § 45, odst. 1
llved. zák, je zřejmé, že je vo,zidllo přímo 'bud' již připraveno, anebo při
pra:vovruno k tomu, aby bylo uvedeno do výkonu 'SIvé č~nnosti (funkce) ja-

:kožto motorové vozidlo ve smyslu § 1 u-ved. zák., 'anebo že byvši ve výkonu této své činnosti zařaděno jako samostatné motorové vozidl'O do dopravního provozu ,na místech uvedených v § 45, odst. 1 uved. zák., tuto
činnost na oněch místech jeŠ't'ě neskončilo, :fi:ybrž zůstává takovou ~Iložkou
v celkovém doprav<nÍm provozu na oněch místeoh }aJko motorové vozidlo,
že na iltě jako na motmové lVloúdló musf míti ostatní uživate'lé míst urče
iuýdl pro obecnou dopravu ,ná:ležitý zřetel p-ři pravidelném jejich uuváníi;
v tomto prov,ozu je dotud, dokud nebylo z !něho vvřaděnc vhodným a mistu,
času, j<d:ož i jj.ným možn)'m okoJ.nostem přiměřeným způsobem (na p.f.
takovým p,ostavení-m mimo pravideLnou jízdní dráhu, že není překážkou pravlideltné obecné dopravě a 'že při ní 'není .'třeha míti na ně zřetel) Č. 17185.
za shora uvedených 'Podmínek může býti i st D j í c í motorovl: vozidlo
v provozu a miíž,e jíti .o st,řet provozu moto:wvých vozidel ve smysl-u § 48,
odst. 1, uved. zák., narazHo-,li.na ně .iiné jedoucí motomvé vozidlo č. 17185.
pokud vypůjčitel motorového vozidla, neodevzdaje je řádně vlastníkovi, zů
stal p'VO'vozovatelem jízdy (§ 45, odst. 1 zák. č. 81/1935) č. 17349.
:poskytla-li ]jir-ma, ať na základě ujednáni (§ 863 ohč. zák), nebo bez zvlášt·
niho ujednání, pouhým přijetím ochoty se strany vllastnika motorového
vozidla svého zamestnance jako řidi'če k p.ravj.de~1ným ohchodním jízdám
svých zástupců, cestujidoh s jejím zbožím, účas.tnHa se prOI\/OZll motoro'vého
vozádJ.a, třebas zástupci platili vlast,níku mota:rového vozidla z obchodů
ujednaných na cestách s jeho vozidlem, určitou provisi č. 17514.
§ 47 (důvody zprošťující odpOvědno~ti): podle § 47 U\řed. zák. se k úpilnému
zproštění .osob odpo:vědných za škody způsobené provozem motorového
voz,idla vyž,3Jduje nejen dů'kaz o zaviněni třetí 0soby, ale i důkaz, že samy
dbaly předepsa'né a věené opatrnosti při řízení vozidla a plři zacházení s ním
č. 17231 ; srov. č. 15508, 10507, 8777 k § 2 @tom. zák č. 162/1908.
oso-by odpovědné za prov,oz autobusu neodpoví-dají za úraz (přiskřipnutí
prstu), ktelý zpltsobí cestujídmu jiný cestll'jkí při zav,řenÍ dvei'í v době.
'kdy není autobus v pohybu, třebaže řidič autobusu trpí, aby cestující sami
z,avíraH autobusové dveře č. 17231.
k pojmu třetí osoby, za !kterou vlastník (provozovatel) motorového vozidla neodp'O'vfdá č. 1723'1.
třetí osohou jest :i ,cestující, který zavírá autobusové dveře a při tom p.ora:ní jiného cestll'jidho č. 17231.
k 'vý,kl,~du potrnu »za tmavé 'Ooei« (§ 9 zák. č. 47/1866 če,s. z. z.) Č. 17236;
srov. c. 3673, 4088 Sb. n.s tr.
povinnost osvětliti povoz jest zachovati 'Vždy, kdy se pro nedostatek denní-ho světla a důsledkem s Hm souvisejícího ztíženíl možnosti rozeznávati
stává provoz na silnici méně bezpečným č. 17236; srnv. rozh. č. 3673, 4OB.3
Sb. n. s. tr.
§ 48; kdy jde o střetnutí motorových vozidel, stojí-li jedno z ní ch č. 17185
shora tl § 45 zák.
k omezení závazku k nálhradě škody na tu její část, ;která Je pnmerená
účasti provozu jedné z osob, odpověd>ných za škodu, vzniklou třetí osobě
střetnutím se několika :povinně ,odpovědných provozů (§ 48, odst. 4 zák.

č. 81/1935), lze přikročiti jen na základě v Ý s lov n é h o -návrhu žalovan~'ch učiněného ji'ž v prvé stolici č. 17396.
v jednání omezeném ;na právní dů'Vod_ žalob nÍ-ho nároku, lze návrh ve smyslu
§ 48 odst. 4 řeč. zák učiniti je,n do ukonče.nÍ řízeni o žaliQIbním dúvodu
č. 17396.
•
.
§ 48 odst. 4 řeč. zák. jest omezen na případy, kdy II e n í na strane OSOby
odp~vědné za pfOiVOZ uplatněno za'vinění, zavazující k náhradě škody podle

občanskoprávních předrpisl'l č. 17439

.

v

§ 51: 'Opře-Ii třetf os-oba, pošk~ze~á při stř~tnutí se .ctv~u povmne .. od?ovědných provozů, svůj :náhradm nawk t a k e "o ~ a Vln e n I odpov,ednyc!!
osob (§§ 1295 a dal. obč. zák.), platí. pro odpO'vedne osoby usta'fl.ovem ()I S1'rs]
odpovědnosti (§ 51 autom. zák.) a tím z příslušných ustanoveni ohč. zák
o náhmdě škody í § 1302 obL zák. č. 17439.
§ 52: podle § 52 zák. o mot. v'Ů;zidleoh o~;po~jdá. >pr.ovozovateIJ z~ osoby,
MeTé připustil k provozu, h e z v y oh ,r a: ,d:o: e, mkohv Je,n za podmlnek stanovený<h v § 13;15o'bč. z"k. č. 17502; srov. č. 13157, 6806, 6497, 3409
II § 8 autom. zák. č. 162/1908.
Autorské právo viz heslo: p ů vod s k é p r á v o.
Banka Národní viz mzh. č. 17372 II hes.Ja: de visová opatření.
Báňský podnik víz he~lo: h.ar y.
.
.,..,,, o
Berní úřad berní úředník: forma úřednlhn opatrem hnancmc.h uradu v daňovém
říze~,í; oprávnění úředníka bemího úřad~, ve~o?dho e:~e~u~ní o~dělen.í,
k ujednání s dlruznÍJkem 00 prodeji zabaveny ch veCl a odvadem pe1nez ber.utIDU úřadu viz rozh. č. 1716-7 II hesla: stá t.
Biograf viz heslo: Ik i n e mat o g r a f.
Bezdůvodné obOhacení viz heslo: oh o h a cen i h e z d ů v Ů' d -fl, é.
Bezelstnost v!iz též hesla: obohacení bezdůvo'd1né, postup (§ 1396
obč. zák.).
.
,..
.,
h'
majitel živlOlosti (:koncese) n:~b o'9:oh-odu. :nemuz'e :bezel~t.tiym t~ehm oso> am
namítati že 'Osoby usta:novene v Z1!V1nostl neb obchodu Jednaly Jménem toho,
komu Ů'~ p'řeneC:hal obchod nebo, živnost k provozu na vlastni rproiVo,zovatelův účet a nebezpečí ,č. 17168.
.
.
k otázce bezelstnosti při nabytí dli mov:ité věci veře}nou ,dražbou podle
§ 367 o:bč. zák. ,č. 17266 tl ,hesla: ~'abytí :,l'la,Si,tn~ctvjí. v
•
-nároky dědice člena stavehmho druzstva p:rotJ stavebmmu dru.zstvu na nahradu nutn~rch a užitečných nákladů, které vy;naJIožlH" }ako bezelstný držitel
č. 17328.
Bezpečnostní opatřeni vi-z heslo: II á hra cl a ško d y (o dp .o v ědn'o st Z amčstnavatele).

Bezúčinnost rozhodčího výroku viz heslo:

ského,

f'O

z hod čís O' II d (výhor živnosten-

společenstva).

Břímě důkazní vi.z heslo: d ů k a z ,n í TI ř i m ě.
__ patronátní viz heslo: p ,a tra n á t.

do ruč e n í, s 1uže b n Q. stb y t u, v Ý p o v ě ď n á j e m.tli i
S m I o u v y.
Bytové družstvo víz heslO': s p o ,l e č e II s t 'vos t a' veb 'n í a TI y t o v é.

Byt viz hesla:

Cena obecná viz hesla: dáy-ka: z přírůstku hodnoty :nemovitosti,
zkrácení přes po1ovici ceny.
obilí viz heslo: úp ra va pac.h to vn é h o př i zem ě d ě lsk ém
.pach tu.
odhadni vnz heslo: náhrada škody (§ 1323 obč. zák.).
prodejní viz heslo: losy.
.
.
zcizovací viz heslo: dávka: z p.řLrůstku hodnoty nemOVItosti.
Cenné papíry viz též heslo: mkciová společnost rozh. č. 17422.
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není-li pojistka cenným papkem, není k převodu práv z ní třeba zvláštní
~Drmy, nýbrž stačí neformální postupní smlouva č. 17228.

Cese Vtz heslo: postu p.

Cesta vozová viz heslo: služebnost pozemková.
~tující. viz heslo: ná.hrad,a ško~y d/ahou (zák. č. 86/1937).
C~Zmay'Vlz,.hesla~ dev.l~,?'Va ~pat.renIJ dluhopisy díl'čí, nadace.
Ctzolozstvl. t;tanzelka, !~JIZ maTIiZel~tvI :byl? rozv!r~!ceno jejím cizoložstvím a proto
f?zl?uceno, !1emu~e se d~~ahati Inahrady skody, vzniklé jí ztrátou zaopa!rem v manzelstvl na muzI, s nimž se cizoložství dopus,tila .č. 17466; sro'v.
c. 13357, 13617.
jde Q přímou škodu, by'I-li pnhIav,ně nakažen manžel manželkou která sama
byla ,při dz,oložsfví nakažena cizoložniikem č. 17483.
'
Cizozemská nadace viz heslo: 'll a.cl a c e.
Cizozemské právo viz heslo: mez i !ll á rod II í P r á vos o u k r o m é.
Cizozemsvk~: § 1.1 ~ák. Č. 49/1874 ~e vztq.huje pouze na tuzemský stát a tuzemské
vere]il'opravm konporace v nem uvedené viz rOl:h. Č, 17201 u hesla' dluho~
pisy dílčí.
.
Clausula rebus sic stantibus viz heslo: d o I o ž k a: r e b II S s i c s t a !ll ti b u s.
Condikce viz heslo: o b o h a cen í bez ,d ů vod III é.
Cvičení vojenské (manévrové) viz heslo: a u t o mobil rozh. Č. 17331.

čekací doba při p e 'fl, s i j III í m poj i š t ě ní' viz heslo,: poj.i š t ě n í pen s i j II í
(§ 20, 'odst. 1 zák. Č. 26/1929).
.
čekatel na rodinný qomek viz heslO': s pol e č e,fl s t vos t a veb 'll i aby t o v é.
čin konkludentní: k vzniku sp'Ůle6nosti podIe §§ 1175 -a dal. je potřebí společenské
smlouvy, třebas j mllčky sjednané IČ. 17267.
Činovník spolku viz ,heslo: ti pol e k.
člen družstva, spolku' viz hesla: s IP o leč e n s t vos t a veb 'll í aby t o v é
spoLek.
'
Daň (daně) viz též hesla: draž:ba Ivnuce,ná .nemov:itosti.
~ ~~rma, úředn~ho '?patření finantČ'Thich úřadů v daň-ovém fizen.í Č. 17107.
u:edmk '?e!il1~h~ uradu! ,~stano~~nr k vede~ní exekučního 'odděle-ní, jest opráv1llIen k,ujednam, s ,~,~uzmkem, ],lmZ ~se 'dJ.~Zln~ zmocňuje k prodeji zboží zabavelIl:e~'O ber-mm, ~radef!1 ,s . hm,. v ze strz~n~ cena má nastoupiti na mistě
'Pro~,anych zalbavenych vecl; jeSNIZe se dluzmk podle toho zachoval a stržené
ipenlZe uschoval pro berrní útady, nabytI stát těchto peněz ,č. 17167.
~dy jde. o z~kázaJné přesouvání přímých da'Ui (§ 341 zák. ,o 'př. d.) č. 17246.
Jd~ o'. zje'vne pfesouvánÍ p-řím}lch daní, zakázané § 341 uved. zák. ustan:ovUJe~-b paC:lto-~nIv~Il!I~o'llva? ž'e ,~achtf"f jest .povinen hraditi ze svého' vše'ohny
dane se vsemi pnražtkaml, ta1kze propachtujícímu musí- býti nezkráceně odvedeno celé sj-ednané pachtovné Č. 17246.
pr~ ~tázku, zda Je, tu ,z~k~zaný přesun přímý,ch daní, je mzhad'lljkí, že podle
zneUl smlouvy ma Ihyb preSufiiuta lIla .p'acht~!ře datl, kterou 'má hraditli propavchtov,a~el ze svého jako pláJtce; nezáJieží na tom,' zda podle úmyslu sm!uvclt
mela bytl tak zapraven-a část pa,chtov.ného č. 1724-6.
pakuď nejde a Inedovnlené přesouvání datně č. 17381.
zákazem přesouvati daně (§ 341 zák. o př. d.) :není dortčelUo ustanoven.i
dovětku, jímž zůstavitel uJ.ož~1 dědici. aby plati,1 s roónírn důchodem odkazOy~11Jírku i". rentov:ou a: dů'chodovou daň .připadající na tento důchod Č. 17381.
prthláska danI v dratŽebním řízení: ,p'fi.Mašuje-li stát -k rozvrhovému roku v -dr.ažehnfm řízení daňové 'nedo:platky, na které podle spisů
bylo plaoeno v z vy~rtěžků př~d~~~zejk! Vl~ucené správy, musí stát v přihlášce
uvésti a osvedclti, na ktelfe 1me danove ,nedoplatky a za kterou dobu pla~
cených částek upotřehil č. 17374.

-

osobní: důchOdová a rentová 'viz shora rozh. Č. 17246 a 17381.
nedoplatky viz heslo: -d a ň rozh. Č. 17374.
Dar (darování): jestliže zůstavitel před svou smrtí odevzdal jiné osobě pojistku
(o pojištění ka'pitálu proti tělesným úrazťtm a na .případ smrti) znějící
v prospěch doručitele pojistky s tím, že »:penÍrze jsou .iejí«, jde o platné darování mezi živými, které nevyžaduje formy notářského spďsu č. 17323; srov.
Č. 16526, 14956.
Dávka veřejná viz též heslo: daň, d ražb a v'n u cen á;o e m-o vi t-o sti (§ 216,
přímá

Daňové

Č.

2 ex.

ř.).

z přírůstku hodnoty nemovitosti (Dod. III k nař. č. 143/1922).
jde-li o zcize,ní pozemků nabytý'ch z pozemkové reformy s přídělce na třetí
osoby, jsou smluvci oprávn-ěllli volně stanoviti tr:bov-ou cenu Č. 17165.
zcizovací hodnota rolnického nedí'lu ,nabytého třetí: -osobou <od přídělce
může b)1,ti 'Vyšší ,než pří-dělová cena č. 17165; srov. Č. 12339.
.
to, že trhová cena má připadnouti státu potud, -pokud přesah~je tú,
co bylo vloženo vlas'tní:kem do nednu (§ 37, odst. 2 zák. Č. 8111920),
může míti 1en 'vliv snižující obecn()lu hndnotu č. 17165; srov. Č. 12339.
jde o peně'Žitou pohledávku ve smyslu § 9 -odp. ř., třebas exekuční titul
:wí na zproštění povin·nosti k zaplacení vyměřené dávky z pří'růstku
hodnoty nemovitosti, jejíž zap~'a'cení hylo smluvně převzato č. 17215;
srov. Č. 8725.
i za účilJ1ll1ostp, čl. V, Č. 5 a 6 zák. Č. 69/1935 se zajištění řečené dá'vky
děje obdob-ně podle §§ 284 a dal. z. o př. d. č. 17259; srov. Č. 14616.
Dávky vodního družstva viz rozh. Č. 17247.
- -.
výměnkářské viz heslo: V)' m ě !ll e k
befinitiv;'í smloll'va viz heslo: dolož k a ,r e b u s si c st a,n t i b u s.
D-eldarace zásilky viz heslo: do p r a v <:-i. žel e z n i ,č n í.
Delegace (§§ 30, 31 j. _n.): delegl\!ce ji,ného soudu -nelze se domáhati pro zaujatost
soudu

Č.

17371.

Deposice, soudní vá heslo: s 1 o ž e il í II S o udu.
Devisová opatření: za platnosti opatření Nár.odní banky československé v~hláše:
ného vyhláškou mi:nist. financí ze dne 14. května 1936, Č. 12'5 Sb. o up-rave
vzájemného platebn.ího styku mezi republikou československou a Spoltkovy-m státem Rakousk)'m splnil tuzemsk)' d!uŽ:llik s~růj peněžní dl?h v~'či ,:a-:
'kouskému věřiteli tím, že dlužnou částku zaipbtil ,na rakousky eVldencm
účet u Nár:odní banky československé; nestačí pJ,:Q,ění k rulkám tuzemského
právního zástupce rakouského- věřitele i:. 17372.
Děd viz heslo,: v}'Žli.vné malfl'želskéh-o dítěte (§ 143 obč. zák.).
Dědic viz též hesrl~: odkaz, pozťtstalo:5t.
ná hra dni viz ht'slo: s 1.1 b s t i t li C e f i d e i k o m i,g á w.Í.
P o -s 1,o II p n o s t d ,o s t a t k!ll st ř e dní 'Vel i k o s t i viz heslo: u sed lost st,řední ve.Jikosti.
'P o 'V 'Ů 1á 111 í z a děd ,i 'e e viz hesio: p.o říz e !tl i 'P o s ,1 e d,fi í.
zákazem přesu.nutí ,da'ni (§ 341 zák. o- př. d.) není dotčeno ustanovení dovětku jímž zůstavitel uložlil dědici, aby plahl s ročním dťtchodem odkaz,ovníku '-rentovou a důchodovou daň, připadající lna dft.chod Č. 17381; srov.
č. 17246.
,.
.
.
.,
•
'rl .
dodatečné pl'lOjednání pozustalo5h s Je-dl11m ded1-cem, ac se v puvo ?Im
řízení k ,pozftstaIosti při'hlásili dv'a d-edici, jimž byiJa p-o,zůstalost odevzdana,
,
v
.
~
}est zmate:óné Č. 17322.
jestHlŽe m1niste:rstvc sociállní péč-e po smrti člena stav~~~n.tho d;~zstva, le~oz
hho-vou smloUivu se stavebním družstvem -o damul 111Z schvah.Lo, ade:pr~lo
soruhbs k převodu domu do vlastnictví zťtstarvitelova ufliiver~.áJniho dědtc:
pro zá'Vady v dědicově osobě, má dědk proti družstvu ,nároky l,ako be-zeIsrtny
držitel' (§ 331 ohč. zák.); nárok na <náhradu t. řeč. -pozemkOVé renty však
nemá Č. 17328.
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opatronlÍk ustanovený dédicí, jehož pohyt není znám (§§ 77, Č. 2, 131 nesp.
pat.) není oprávněn podati pře ,d uplylI1U'tím ediktálnÍ lhůty dědickou při
hlášku č. 17370; srov. Č. 10435 Ol. U. st. ř.
proti komu má .podati žalobu dědic přihlášen)' ze zákona, byl~li odkázárrt
,podle § 126 nesp. pat. na pořad práva proti dědici přihlášenému z testamenht a dědic ten před podáním žaloby zemřel č. 17504.
r II Č e fl í rl ě d i ce: opírá-li nemoc. p()ijišťov'oa nárok -na zaplacení pojistného za zaměstnan.ce <pro ni zaměstnavate:Jovu dědki- o to, že se dědic při
hlásil k pozůstalosti bezvýminečně a 'Že z tohŮ' ,důvodu ručí za dluh zůsta
vitele povin.ného k ,přihlášce zaměstnanc6 ,k nemoc. a starob. pojištění, je
pro tento nárok přípustný pOřad práva č. 17403.
nepominutelný viz heslo díl P o 'V i ,n 'fl' )1.
substituční viz heslo: substituce fideikomisární.
Dědícká dohoda viz heslo: pozů,stalost (§ 179 nesp. pat.).
~ přihláška viz hesl'O: :P"ozůstaJ-ost.
Dědické poplatky: zda pojistná suma pa,tří do pozůstalosti a poďléhá dědickému
poplatku, rozhodují pro obor poplatkového práva jen finanční úřady Č. 17308
viz u hesla: p o .i i š t ě n i sml u v n í.
Dědictví (jeho .oddělení) vi,z heslo: o- d děl e' -ll í j měn, Í.
Děleni společnÉ- věci viz heslo: s pol e č e n s t v i m aj e t k o v é.
škOdy viz heslo: náhrada š-kody (§ 1304 obč. zák.).
Dě1itelný dluh viz heslo: s o 1 i d á r TI! o s t z á v ,a z k ll,
Dělnická průkazka: odpověd:IJost zaměstnarvateIe vúči železnični správě za škodu
způsobenou ji tím, že v dělnj'cké průkazce potvrzuje ,nesprávné údaje C. 17330.
Dělnické pojištění vi,z heslo: poj i š t ě-n í S'O C i á Ilo, f, ú,r a z o v é.
Diferenční obchody: smlouva o společném provQizovál1'Í dllferen6ní-ch obchodů jest
platná a ,neplatí o- ní předpisy o hře nebo -sázce (§§ 12,71, 1272 o'bč. zák.)
Č. 17419.
Díl povinný: nepominute,Lný dědic není sice oprávněn k návrhu na pokračování
v pozůstalostním řÍzen-í, avšak rozhodl-li pozůsta'i'ostní soud při zji5fovátní
stavu nově najevo vyšlého jmění o nárv'rhu 'nepominutelného dědice na po'jetí tohoto jmění do soupisu, je nepominutelný dědic účastník řízení ,č. 17239.
předpisu druhé věty § 778 obč. zmk. Ize bez výhrady užíti jen tehdy, pořídil-li zůstavitel poslední vůH 0- celém svém jmění; domáhá-Ii se však uepominutelu)' dědic neplatnosti po-Sllední vúle, kterou zůstavitel _pořídil pouze
o části jeho jmění, jest podle okolností konkrétního přílpadu posouditi, lze-li,
hledk na celou s'ituad, říci, že nebylo na nepomlnuteIného děd-ice pamato-

váno Č. 17508.
Dílčí dlužní úpisy viz heslo.: dl u hop i s y rl- í 1,č í.
Dílo literární viz heslo: p ů v o -rl s k é p r á v o,
Disci-plinámí řád spořitelen vi,z heslo: z 8' ID ě s t fl, a fl, c ,j s P 'O ,ř i 1 e I e on, z a m ě s tnanei železničnÍ.
Ditě viz též he-sla: náhrada škody podle § 1309 obč. zák., o-tec nemanželský.
vy ž i v n é dít ě t e viz heslo: v ST žl v ,n é.
manželský půvOd dítěte: nepodal-li manžel ž'alohu na oduz,nání manže-lskéh.o
původu dítěte, které se podle manželčina tvrzení !Tlarodiio- &ke z mimomanželské soulože, jemuž však svědčí domněnka manžeIského 'Původu,
j-e tím s konečnou platností vyřešena -otázka mwnželského zplození dítěte a nemůže býti ani prejudiciá'lně řešena ve sporu, v němž se manželka domá'há na tom, kdo s ní mlmomatnželsky souložil, náhmdy nákladů spojených s porodem, pohřbem dítěte a jeho- vydržováním
č. 17213; srov. Č. 16676.

-

dle § 4? odst 2 j n

prohlká~eni uřdizez!l~ ~,~/~:~,~~nJ'~ ~~lským Př'íslušní~kem,' lle'~í

rozhodl.li tumanželského

zemS y SO,
'
pfivodu Č 17242' sro~. Č. 9489.
'h f
d"
~ I k' (§ '145 ,ábČ. zák.): vydáni nezl. dítěte se mohou doma -a t rO lce
man~e~, e ,
' -,
.
ť 1~ firn osobám č. 17365.
v nze;ul nesporne~ 1 ,pro I vr~ lké věci (po dosaž.ení z'letilosti nemannemanželské: p,o~ skoncen~ ,P?r~c~w jmění ze simtčí :pokladny) 'není poru:žeIsk.ého dltete ~ v~ '31ll jet,lQv'dné u'kony a to ani šetřemí k ,nápravé
čenský soud opravnen k nna 1 za
,
vad dříve sběhl)'ch Č, ] 7265.
,
"
3
Divadelní řád viz heslo: z a m ě st n a ne i s o II k r o mvl ro~h, c~ 1739 .
,~
t' dluhu slozenl u ~ou d ll.
Dluh viz hesla: pIa cen I, p r e'v z e I
"
_
dělitelný viz heslo: s o I i d á r n o s t z a vaz k u.
hypotekární viz hes,lo: h Ypot e k a: ' ''pozůstalostní viz heslo: děd i c (rucem demce).
solidární viz heslo: s o I i d á r n o s t d I u h u.
,v,_
Dluhopisy dílčí (zák. č. 49/~8k7~):. ro,z;Od0'\1.án~gvjn;~ían~sP~[~;~7~ ~~C:~~'ř::~~i
vený'ch opatrovmc' yml za ony c.
.
,
samosoudci č. 17201.
,.' .
zákon č. 49/1874 má na mysli pouze :právní subJe.kty, kteH~ JSou podrobeny jeho j-turisdikd Č. 17201:
.
"
'
v,_
'-li dlužník své sídlo' mimo o-Dlas.t platnosh tuzemskeho pr~va., 1r~
ma
v'
,
t
'k
-rgánu pOVOlanému k tomu podle prava pa-

~~:~ z~:e~;á~(ad~~;~í~':; °jestliž~ ~vš,a'~ 1P'~~leu P:;:;ťt!~th~ílč~~~h~I~~rn~~'~
nelze se dom~att 'och-.ran~ -spn ecnyc , zaJ,~

říslušném cizím státě,
úpisů společn.ym opatl'Ovmke,m: ustanove~y~ ,v: P, ráv majitelťi dUčích
a není ani mezisJátní s,mluvnl l1'pravy co .. .o adJle~l.Ph ' 's" podléhaJ'~cí
• o
o v
t
' ký so-ud pro malJlŤele uzmc Upl u, '
dluh-op 1Sl!, mU'le: uzem~v. kem pro nblast tohoto práva ustanoviti opatuzemskem u rpravu -s ucm
,
"
trovnílka k h'ájenÍ jeji-oh společnych prav c. 1720~. .
"ITl
ma'itelů
-řÍči'nu k ustanovení opatrovníka m.ohou zavdah lak ~~l y , ! ,
~íIčí~h dlužních úpisů, tak i hospodářské a ,právní zajmy dluzmka

'

č. 17201.
v
stát a tuzemské
§ 17 zák. Č. 49/1874 se vz:tahuje pouze, 'r:a tuzems,!\.y
veřejnoprávní- korporace v něm uvedene c. 17201. ,I • ,.,
, •
'I § 1()()1 ob;; zák viz heslo: d ů k 'a z -rozh. Co 17184.
Dlužm, UplS
ve smys u
",.,
,
Dny na poště viz heslo: lhfita podle § 89 za'k. o org. s'.'
•
Doba

-

čekací
v~zhesihl0odi:!'nova
oj iŠ(t ěkn í;p ~'~/~~i~/ ~~~tn~~~\;d~~r·s~·~.i%~;29~~
pracovní osm'
za'. c.
.
dané
'v'

,

'

~ď

dměnu za přesčasové prá'ce, stwlo-li se tak pn neUClnne vypov: 1
o 'h .nné lhůtě- (zák. Č. 61/1925); nezáJleží .na tom, :d1a zam:stn~ne~
~ ~~_br: projevu věděl, že hu zaměstnavatel ~nechce dale zamestnavaŤ1

~o!~~~i3'mezi zaměstnancem

zéliměstnay~t~lem.

~mluyč

'odn:ě:~

a
k
o\
za veškeré konané práce~ jest tím rozumett ,! pú!-ce ,p,r~s cas, a: to 1 t
kové, které byly konány v no.ci nebo 'v nedeh ,.c. 1~321:
Doba zkušební vi-z heslo: zaměstnanci soukroIDl ,(zak. c. 154/1934;).,
Dobré mravy vi'z :hes'la: n e p 1- a t fl. o s t ,(o. i c o t n o s t) s m I o II vy (§ 879 obe.
zák)., soutěž nekalá (§ 1 zak. p. n. s.).
•
Dodatečné projednáni pozůstalosti viz heslo: p o z fr s t a los t (§ 179 neSjJ. pa!.).
y

s o ll'Dodatek k firmě viz heslo-: f i r m a . ,
Dodávkové smlouvy o z ř i z e fl i do m o vnl c h pří poj e' k viz heslo:
též nekalá rozh. Č. 17241. ,
_telská
Dohodči smlouva viz heslo,: sml O' u vaz pro str e d k o v a ·
v .
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Dolování viz heslo: 'h o r y.
Doložka 1 ul
bu·
.
.
': a~ are ,5, Sl~. s!anhbus: zásada, »rebus sic stantibus« v tčen' ,
ob~. zak., plat! 1 pn smlouvá oh dehnitivních ohz !'Vt Y 'd '-r Y
~ \ .~ ,936
do budov~cna posunutá vzájemná plnění, při ~ichž Vb as J J e 1".0, opetUJ~Cl se
nastal křiklavý neporněr mezi -vzáJ'emny"m pl ": Y 'b ez POUZltl !et9 zasady

b

obec

r

o"

h

nemm

Q.

Ou

sm[uvcu c 17516

~zePře~iU~~ ~~m~C-d~~~o~:t~~~e,Z';t~~V S~e~:b~~'Ýd&~:ált' za ~?dá.n·í vov~y;'
za1abau; ta.kový nárok lze přiznati 'en za dobu 'O
,.a ! ';:V) senl pausalu
pro jeho promlčení ,předpis § 1487 ~bč. zák Č. 1~5f6~dam zalaby a neplatí
::ek ro~ý viz ,heslo: ,s iP o leč e II s t vos t a veb 11 í aby t o v é
ov~ pn~jkyv VIZ heslo: s o tl těž 'll e k a.J á rozh. č. 1724!l.
.
Domovm(l\ (~ák. c. 82/1920): ujedná-Ii vlastník d
d
.
_
.
spoJene se správou domu nahradí d:om om~ s.. o~?vmkern, ze vylohy,
o změ·nu předpisu § 9 zák' dom vyžaduJ'íoym~ovl prflmo nájemnici, jde
věta řeč. zák.) č. 1743'1'.'
"
. Cl plsermne o.rmy (§ 15, druhá
~yl~-hl již sm~o:urva splněna, má nedodržení písemné for r '
• ,
z~ Jest vyloucena kondikice podle § 1432 ohč zák
m~ jen ten vyz;nam,
zavazek vlastníka domu tak d "
, ' . " ya mLmo t o za-mka tak
placení hotových výloh 'č. l~Js'l~movmk nem qpravnen požadovati po dwhé
v

v II o s t a Ll tom b· I
. d
-t . .
.ž i'
o' 1 Dva
opravní
OVnt VIZ hesl'a: 1h í't t a pod 1 e § 89
"k '
'
.
želez!1iční náklad,tú: žel e z TI i Č II í .p -ř e ; :~, ~r o, O! ~'d S., '~? š t a~

Doprava automobilová viz heslo'
-

-

,

pos

y

~~l1~Č~: ~~C~;d8dipJ~~;~ž(11~e pl. J;;IHd:'~~CI~~1ě sj~~f. Př~~~~~· zá~í~~

TIl~?,hv fy~skká Os.oba, a z nákladního listu není zře', 1m a., n~H~ vP.),.
by!.! ,dodl;ma, obchodnímu podniku jen tenkráte jJ~o'iez~ z~.stl~:' lma
urC!áa f}'Sl,cka: osoba, učinila dráha své povinnosti' dosti \;Yd~ta~liailá~',Úcm
~rve enemu o:~chodnímu podniku, po případě osobě' která
'
l.ll
obcho.d pod fllfmou, uda'nou v nákladním ,Jistě c- 17103·O.
,pr:?voZllje
··t
. - ,srov. c 4248
zf!1ena mají ele obchodního podniku ,nemá s hlediska,
vliv na dodání 'zásilky č. 17230.
prepravOI smlouvy
v

u

"

~~a;~o~ ~~p~Ov7e:
tl~eklamkaC'e'v.Pkodaná .příslU'šné ž.eleZl.1ice,
' 1 m o amzl em kdy k ní bYly pV dl

,

o

opráv:něnosU Č.

17274,

. ,

.'

•

se pokládá za
d kl
re ozeny O' ady
v

jen !akovou reklamací, ke -které jsou připojeny dokl d',

."

.

v

,~ost!, 5e) ~taví promlčení nároků z přepravní smlouv~' J(§o§ ~eJ14oPCYlavlnOe;;
z. pro

'f.

c. '17274.

.

".

promlčení nároků na náhradu za poškozen' r l ,

J

'

~O~fná ,uplynu:tí~ dne, kdy bylo dodáno~ r~zh~~:j~O~~~eh~d Zbo~í,~e
Č.oi7~4. s t a nIC e určení, nikoliv den, kd)' dÚ'š!a do m: í s t~ ~:Čeni

~k~d:lč.9g2~6~:e

jakéhD kursu je povinna železnice zaplatiti náhradu

je-li č.á~tka,. }s:?ucí zá~1adnou pro výpočet 'náhrady ktero'
. cl- áh
zap~atirh, vYjadrena.v <:;Izf měně, je žeIeznice povi-nna' dáti n;hr~da, r d
kursu bankovek, ntkoh podle devi,s-ů'vého :kursu cizí měny č Ul ?209 6 e

t

srov.

č.

1120, 1535.

'

.

';

~eziná,r,odní ž~lezn~ční přepravní lád (vlád
ř
c. I ~ O j l 928): na-rok <ira-hy na zap1a c ení do latk
,v. ' ' ' , '
na,
yo~ne~u I pro ~l1esprá\:né údaj~ v nákladním HsÍě (v~d~fr~::~o~á~i)
~~ t n~ro ~em smluv-nm}-, ktery se promlčuje vyjma příp-ad čl 45 § I
~ . prsm. b), M. u. Z. v ro-čnÍ lhůtě Č. 17245; srov. Č. 87'7'6 6119'

~~kl~~nr~~eN:;~
.;~dl~í. čle~y~ ~ř~rá~ ~ Přezk?m'!ání
správno~tf· ~daj~
d ' ,.
nema vyznamu nemelo-h pr()

příJ' emce

Úst- de·kl za, ll; uJmy, Je.zto dráha dokázala, že zásilka by:ia v nákladnfm
arovana ·ne-spravně č. 17245.
. e
v.

v

. . . ,

přijal-li příjemce nákladní list, jest pouze on vů-či dráze povinen zaplatiti -přirážku k dovozn-ému iflro nesprávnou deklaraci zbož'Í (čl. 7,
§ 6, odst. 2, čl. 18, § 3 M. Ú. Z.) č. :17245.

Doručení:

I h ů t a.
práva pro nárok proti státu na náhradu škody, vzniklé nesprávným
postupem 'poštov. orgánu při doručení soudní zásilky č.' 17'170; Srov. však
-1

h ů t a k ~ iP r a v II é:m.u 'P r o st ř e d k u viz heslo:

pořad

č.

1170'7.

zmate,č'nost

(§ 477~ č. 4, -5 c. ř. s.) doručení žaloby ve sporu o r o z I ll' k u
ma-nželstvi opatmvníku, b)'lla-H -mzepře v ediktu o zřízení opatrovníka označen.a jako r o z v Q. d manželství č. 17430.
předpisu § 234 C. ř. s. lze, užíti teprve tehdy, byla-'li již žaloba žalovanému
doručena č.

,11449.

podle § 17 ľOzl. zák. nelze vysloviti rozluku, byl...1i rozsudek o ,povolení rozvodu doručen náhradně .druhému manželu 'Čo 17'529; srov. č. 121412.
opomin·ula-li strana za' rozepře oznámiti změnu bytu, jest po-suzovati podle
okolno-sH jednotlivého př,ípadu, zda ji lze přes to bez obtíží vypátrati
č. 17196.
nezda,řil'o-li se doručení soudní písemnosti v bytě st.rany, jest se pOkusiti
o d-oručení v jejfm pracovišti, je-li uvedeno v žalob ním s.pise; pokud se tak
nestalo, nelze postupovati podle §§ 104. 111, odst. 2, c. ř. s. č. 17'196.
Dovětek viz hesla: odkaz (rozh. č. 173'8-1), pořízení pOSlední (rozh.
č. 17506).
Dovolání: nepřípustnost podle § 502, odst. 3 c. ř. s.! zamítl-li \prvý soud 2:lalobu
vůbec, kdežto odvol:3'C'Í soud jen pro tentokráte, není dovolání ž a lob c e
(na rozdU od ž'alovaného) q:>řtpustné Č. 17'258; srov. č. 797, 593,.
žalohcovo. prohlášení o částečném zpětvzetí žaloby, učiněné tep'rve v dovolacím řizeni (došlé soudu v den dOfU!čenÍ rozsudku odvolacího soudu)
nemá vliv na otázku přípU'stnosti dovol~ní Č. 17291,; srov. č. 163814.
opirá-li se -nárok na zvýšení v)'živného, stanoveného :.;,rnírem o znění smíru,
podle něhož mělo se dostati oprávněné manže-hce srnirem stanovené částky
vždy podle vnitřní hodnoty této ,částky v době sjednáni srní-ru., není dovolání proti potvrzujkímu rozsudku o tomto žalob nim nároku přípustné
č. 17399.
proti rozsudku odvoJ.acfho soudu, jímž byl potvrzen zamítavý rozsudek
s.oudu p,rvé stoH ce ve sporu, v němž se několik žalobeu domáhá zaplac'ení
pohledávky, převyšující částku 7.000 KJ není dovolání žalobců připustné
(§ 502, odst. 3 c. ř. s.), jestliže ani 'nepřednesli, že jsou podle do-hody stran
oprávněni požado.'vati celou pOhledáv-ku -rukou nerozdílno'u (§ 892 ohč. zák.),
ani to ,nevyplývá ze skllltkového děje, a jestliže částka, připadající takto na
kaž,dého z žalobcu (§ 8iSg obč. zák.), nepřevyšl1je 7.000 K č. 11478.
jestli-že ,prvý soud z-amítl' žalobu, ježto neuznal žalobni nárok z.a odůvod
néný, kdežto druhý soud proto, že uznal po <právu vzájemnou ,pohledávku
žalovaného, namítanou započtením, nejde o souhlasné rozsudky § 502,
Ů'dst. 3 C. ř. 5.), ani o žalobnim nárokU', ani o vzájemné pohledávce, O' níž
rozhodl teprve odvolací sO'ud; uvedl-li prvý soud v důvodech rozsudku zamítajícího žalobní nárok z jj,ného důvodu, že by ža:l'oba musi'la býti zam'Ítnuta i vihledem na vzájemnou pohledávlm žalovaného ,namítané zap'očtením,
nerozhodl tím ještě o této vzájemné pohledávce č. ľJl510.
podle § 502, odst. 4 c.. ř. s.: J1ozhodl-4i prvý soud :novým rozsudkem stejně
jako 'rozsudkem prv)'m, který 'byl odvolacím soudem z qůvodu' § 496, Č. 2
a 3 c. ř. s. z;rušen, .nejde tu o přfpad § 502, odst. 4 c. ř. s.; jest-Uže hodnota předmětu sporu nepřevyšu!je 7.000 K a odvolad soud neprohlásil dovolá:ni za přípustné pro- zásad1ní význam rozhodnutí, ·není dovoláni proti
potvrzujícímu rozsu:dku odvolacího soudu v takovém přLpadě přípustné
č. 17642'; srov. Č, 4465.
Dovolená placená zaměstnanců (zák. č. 67/1925): mezi. omluvné důvody zameškánf pracovní doby nepatří -stávka, za které zaměstnanec odepře' v)'lkonávati
smluvené práce (službv), a lze o dobu ieiiho" trvání zkrátiti zákonnou dovolenou zaměstnancovt-1 Č. :17264; srov. č'- 6188.

764
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zamestnanec není oprávněn požadovati peněžitou náhradu za dovolenou,
o, ktewll' zaměstnaY,atele nežádal a které nevyužij č. 173-15.
n~'!Nada ~~ nevyuzl~OU dovolenou <přísluší jen, když dovolená nebyla vyuZlta na zadost zamestnavatele č. 173'15; -srov, Č. 16761, 11163.
.
Dozor,,!, děli (§ 1309 obč. zák.) viz heslo: náhrada škody (§ 1309 ob.

zak).

I

c.

Do~ivotn.ídůChOd viz heslo: náhrada škody (§ 1325 obč. zák.) rozh. č. 17518.
Dlaha VIZ hes-la: d'oprava železniční, náhrada škody draho
Dražba vnucená nemovitosti (§§ 133 až 239 ex. ř.) vi:z též heslo: o d had.
u.
(v, š e, ob e C II é) : ~ zpr?středkovatel koupě nemovitosti v soudní draŽlbě
~a n~rok ,na odmen~)en t~hdy, brIo-li .placení provise výslovně zvláště
uJe~n~,n? 1 pro ten pnpad, ze koml1tent koupí nabídnutý' objekt y soudní

drazbe c. 17G44.

§§ 133:-13.4 (povo~ení vnucené dražby): lze vésti exekuci i :na podstatu
nemoyJto~tI, byla-ll nemovitost zatížena ne· pIa t n o ll: fideikomisámí
subStitUCi Č. 17324.
§ 135 ~x. ~. (p?~á~ zaháJení ru;8Žebniho řízení): d~sposice vlastnika
nemoyFto,stl ror~~im .za~t~vmho ;PT~~éI; ve smY'slu § 38, III, dílčí novely
k, ohc:. za~. Je uCl'I:na VUCl vymaha]ICl'ffilU věřiteU po poznámce dražebm~Q. n~em, nehJedlc 0!1 to, zda jde o smluvení nebo exekuční zástavní
pravo c. 1'7_Q80; s~ov. ~. 16619 a tam uvedenou judikaturu.
~ 14~ ex. r: (dra:zebtf1~ podmm~y): navrhuje-li vymáhající věřitel' draZ~blll pOdmln.ky, ktere obsahuji nedovolené úchylky od zákona jest
vzd)' ·~ro'vé?h ~ražbu, p~91~ dra~~~J:ní~h podmínek zákonných, a~iž je
potre?1 ukladaÍl vy~mahaJlclmu ventelI predložení podmínek b,~z nezákonnych odchylek c. 173110.
§ 152 ex. ř. (sl?žen; .nejvyŠŠí~h pOdání): mezi §§ 125, 225, odst. 2 a
2?6, odst. 1 ex, r. nem rozpor c. 17460, viz níže u §§ 22'5, 226 ex. ř,
trebas exe~učn~ ~oud nař~di.l, aby částky, které' byly hotově vydražitel_em nernovltosh. Jak?v vadlpm a ysplátky na nejvyššÍI podání, byly ulozeny _na,: vkladlll k'll1zku, Jest prece exekuci na tyto částky, uvolněné
~deprenlm sou~,la:slu k nabyti vydr~ži.telova vlastnictví (§ :1' vlád. nař.
c. 31~3/}93~) vesÍl pOdle §§ 290 a nasl. ex. ř., nikoli podle §§ 325. a násl.
ex. 1. c. 17354.
.
§ ,,156 ex. ~.: vlastniy~uyn~movitosťi nepř~s~uší protí vydražiteli nárok na
~~~radu, nakladu ucme!lClh;o na 0t;.ffiovltosti za exekučního. řízeni p.o
}ejtll! o.~hadu, do vydrazem, nchledl'C na to, zda vydražitel vědělo vynalozenem nakladu, nebo ne č. 173,12.
§ 37 ex. ř. platí i pH odporu nucenému vyklizení nemovItosti pod,le
§ 349 ex. ř. Č. 17378.
}estliže při' n~C'eném v~~bzení nemovitosti, povoleném k návr·hu jed:~lOho z nek~hka vY'~azl.telů, z nichž každ~r .při- téže' dražbě vydražil'
J!~OU nem~:Vlt~~t po.vmn~ho, bylo. zasaženo dO! práv dru1hého vydr.azltele, r;ťPuS.IUSI ~mu: proh povoIem nucenédlO vykliz.ení nemovitosti reku:r:s, ~'yhrz Jen za,loba ,podle § 3fjl ex. ř. Č. 173·7l8.
vydrazltd.e: kte~t nahyl vlastnictvi k nemovitosti, (jej.{ ideální části)
p~avoplatnym príklerpem (§§ 155, 237' ex. ř.), jest pokládatí za vlastn;ka, pr~bv ~ěmuž' ~Ů'že b)'Ťi ~~latné!1- nárok na zrušení spoluvlastnictví,
!rebas jeste nedoslo ke kmh'Ovmmu vkladu ,nahytého. vlastnictví
c. 174n.
účast~~ky. ř,ízení. o vykliz~I?í přiklepnuté nemovitosti a její odevzdáni

vyd!azltel~ JSou .J~~ ,:ydr~zltel a po~i'Uný Č, 17520.
treÍl osO'~'e, do JeJl'hoz, IPrava hylo vykonem vyklizení zasaženo příslUŠí
za podlrrymek, uv.ede~Y'C'h '; § 3f7 ex ·ř., žaloba podle tohoto předpisu
nebI? pravD dpmahati, se nap!avy, podle § 88 ex. ř., nikoliv však rekurs
ppoh usnesem, vydanemu v nzem o vyklizeni nemovitosti č 17520
nabyI-!i příklep moci práva, před účinností vlád. nařízení t. 3-13;:i938,
nenl třeba souhlasu okresmho úřadu pro ty úkony v dražebním řízení

(vydáni odevzdací listiny .při exekuci podle § 352 ex. ř.), které jsou jen
důsledkem .přIklepu, třebas k nim doj-de za účinnosti dotč. v-lád, nař.
Č.

17283.
podle § 3, odst. 2, řeč. vlád. nař. rozhoduje jen doba příklepu. nikoli
doba nabytí vlastnictví č. 17283.
od kdy je počítati lhůtu k výpovědi pojistného poměru (§§ 65, 66
zák. o poj. smL), byl-li :příklep pojištěné nemovitosti udělen dodatečn-e
po rozvrhovém roku č. 17244.
. § 187 ex. ř.: kdo se před koncem dražby vzdálil, nemá oprávnění k te'kursu proti usnesení o příklepu, bylo-li mu oním vzdálením zabráněno
,podati včas odpor proti: udělení příklepu č. 17268.
§§ 210, 211 ex. ř.:- ·obsah příhlá'šky da'ni k rozvrhovému roku č. 17'374.
přihlašuje-li stát k 'rozv,rhovému roku v draže1bním řízení daňové nedoplatky, na které p,odle _~pi~~' byl~, p~a,ceno ~ y.ý.těžků :pře,d~'~á~ejíd
vnucené správy musr v pnhlasce uvesÍ! a osvedcltJ, na :letefe JIne daňové nedopla,tkÝ a za kterou dobu pla,cených částek Ulpotřebil Č. 17374.
výhodu ,podle § 8 vlád. nař. Č. 77/1936 nelze věřiteli pnznati, vkdyž se
ji v rozvrh'Ovém Hzení ani výslovně ani poukazem na to, že drazJba b~l.a
odloŽ'ena ·nedovolával· nE~stačí, žádá-li věřitel při'Souzeni úroků od UfClt,ého dne' a jiného p-řísiušenství, netvrdí-li, že jde o pohledávky s pHslušenstvím vymáhané exekucemi a že exekuce byly odloženy č. 173·39,
§ 213 ex. ř. (jednání o rozvrhu, odpor) viz rozh. Č. 17369 u § 23'1,
odst. 4 ex. ř.
§ 216 Č. 2 ex. ř.- (-příspěvky k vodním družstvům): doba,
po kterou trvá ,přednostni právo příslušejíCÍ' ;Příspěvkům k vodnímu
družstvu podle § 23 ák. č. 93/1869 a § 51 z~k; Č. 65J18~O mo.r. z.•z .•
se neprodlužuje jejich knihovním vkladem, a to ·am tehdy, byly-li rečené příspěvky knihovně v]oženy ja,ko přednostní č. 17247.
(p řev o dni -p o 1J 1a t k y): k přetržení promlčení .nároku na před;
nnstnÍ uspokoj.eni 'P~evodníh~, P?platku nuc~nou..?raz~ou n,~movltosh~
-na které .poplatek v.azne, stacl, ze bylo drazehnl nzem zahalen{): n~:ll
třeba., .aby bylo v draž.ei?.n~m řízení řád~ě po~račováno.' předpokjadaJtc
ovšem, že úřad vymáhaJlcl -poplatek vyslovne neuip~.stJl od drazebmho
řízení Č. 1743&; srov. jud. Č. 153 (č. 1802 Ol. U. n. r.).
promlčení přednostního pořadí převodního poplatku se nepř.et~huie vy:
dáním záručního přikazu, určeného jen k tomu, aby mohl vesÍl exekucI
i pmti novému nabyvateli č. 17505.
Č. 4 a post. odst. ex. ř.: Ca n u i t y): čá'stky určené ja:k ,k umoření, tak
i ,k zúwčení jistilny, zadržené déle než tři léta přede' dnem příklepu,
nelze př~kázati v pořadí' jistiny, ný,brž jen v ~e::ílchy)istoty ~kauce)~. p~o
vedlejší závazky; jen tehdy, uvede-li a dolozl,..h vente I, kolik :: pr!~l~
šených anuit př.ipadá na úmor jistiny, múže býti tato část anUit pnkazána v pořadí kapitálu Š' 171?5,; srov. č. i4y~1~..
y , ."
.
jsou-li v anuitác,h ohsa:t ny t uroky, Iz.e prtkazatI v :poradl ]1'Stmy Je.n
splátky na j~stinu, o!;Jsa;ené y jedno.tli~ých anuitác~ a, úrok~ z v~apl
tálových splatek sra~ene z techto ~n'llt!" po-kud ~eJsou starsf tn ,le!!
dále úroky z prodlem z nezaplacenych castek kaJpltalu za posledm tn
léta a z částek úrokových obs'ažených v anuitách, pokud anuity samy
požívají pořadí jIstiny č. !17'2:18; srov. č. 17195, 14413' a 1162~.
(ú r o k y): 'na pOhledáLvku zajištěnou úvěrovou hypotekou Jest poct1.e
§ 12 vlád. nař. ,č. 250/1 935 přikázati úroky, které nejsou starší než tl"lleté, jen v mezÍ'ch nejvyšší částky zaji:štěné úvěrovoU' hypotekou, a
nadto v stejném pořadí úroky za čtv:rt), rok Č, 173'36.
(ú tra t y): útraty vmiklé spory vedenými vnuc~nÝ,m správ 7em 'př~. vt
konu exekuce vnucenou správou potom vydrazene nemOVitostI, JtlTIlZ
byl způ,soben schodek při vnucené správě, jsou ·náklady exekuce ve
smyslu § 216, odst. 2' ex. ř. a jest je přikázati v .pořadí pohledávky,
pro kterou byla vnucená správa vedena č. 17289.
1
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§ 222 ex. ř. (11 á hra dni n á r o k): náhradní nárok zadního věřitele
podle § 222 ex. ř. jest stanoviti 'podle poměru berních hodnot i tehdy
jestliže spoluzavázané nemovitosti, které nebyly současně prodá'ny, bylý
po rozvrhovém roku prodány jinému vydražiteli; to, že spolu:zavázané
nemovitosti byly prodány v jiné exekuČ'nI dražbě. může míti význam
jen pro výkon vkladu náhra:dního nároku t. 17225; srov. Č. 7256.
výpočet náhradního nároku č. 17225,.
není-li simultanní pohledávka, na jejíž nárok má nastoupiti náhradní
nárok, vykonatelná, nelze již z toho di'rvodu -knihovně' vyznačiti náhradni nárok jako vykonatelný Č. 17225.
jestliže 'il3Jbylo právní mo.ci usnesení, jímž byl povolen vklad zástavního
práva pro náhradní pohledávku (§ 222 ex. ř.) v pořadÍ' us.pokojení si~
multa,nně váznoud pohledávky, a zároveň vyznačena vykonatelnost oné
pohledá'vky, lze povoliti draž,bu zatížené vložky bez exekučního titulu
a bez zkoumáni, zda byla uspokojená simultanní pohledávka vykonatelná a zda je usnesení' o vykonatelnosti náhradní pohledávky věcně
správné Č. 1,7263.
§§ 225-226 ex. ř.: neni rozpor mezi § 152 ex. ř. a §§ 225, odst. 2 a
236, odst. 1 ex. ř.; napo-sledy řečené předpisy předpokládaj1, že nedošlo
k srážkám, které jsou dovoleny podle § lÓ'2i ex. ř. Č. 17460.
vY'dražitel není povinen složiti uhra,zovaci: jistinu, která byla přikázána
na požívací ,právo, jestliže tomu nebráni dražební podmínky a knihovní
věřitelé, .kterých se to týká, s tím souhlasí Č. 17460.
knihovní Ipohl.edávky věři1elů, kteří j-s.ou odkázáni na neslo-ženou část
umazovaci jIstiny pro případ jej:ího uvolnění, váznou dále z pozemkové knize dosud jInak nezaniklY' Č. 17400.
§ 23t, odst. 2 ex. ř.: nejde o žalohu podanou k vyřízení odporu podle
§ zn, odst. 2, ex. ř.) op.í'rá-li se o ji:n)" právní dŮ'vod, než by! uplatňo
ván v odporu podaném při rozvrhovém ro}cu; k této okolnosti jest při
hlížeti z úřední moci Č. 17290.
lhůta v § 46, odst. 2 konk. ř. m·čená jest lhuta p.ropadná a platí i pro
odporovou žalobu pndle § 231 ex. ř., je-li zároveň žalobou o.dpurčí
Č. 17309; srov. Č. 2030 Ol. U. n. ř.
odst. 3: proti těm, kdo dosáhli v rozvrhovém usnesení uspokojení, Jest,
i když v rozvrhovém řízení nebyl podán odpor, uplatňovati lepši právo
žalobou z obohacení, bylo-li rozvrhové usnesení již vykonáno, jinak
žalobou určovaCÍ, aniž vyhovuje, zda ten, kdo uplatňuje své lepší
pnivo, vznesl proti přikázání odpor či nikoHv č. 17369.
poda1ná určovací žaloba nezabraňuje sice o so-bě výkonu rozv!'hnvého
usnesení, odfl'vodňu~.e však zatímní opatření pro ž'a!ujicí stranu Č. 17369.
§ 239, odst. 3 ex. ř.: neplatí, je-li předmětem rozvrhového usneseni jen
rozvrh h.yperochy Č. ľ73~7i9.
dražba movitých věcí: nCllbytí vlastnictví k ciZÍ' věci veřejnoU! dražbou po:dle
§ 367 obč. 'Zák. jest možné jen tehdy, jsou-lH splněny z á r o'v e ň tyto
,podmj,nky: .musí jíti o m o v i t o II véc, zcizení se musí státi p l' a t n o II
veřejnou dražbou a nabyvatel musí býti po cti v y (bezelstný, dobré'
víry), a to' v době nabytí, t. j. v době odevzdání movité věci, po pří
padě až do dovršení nabývací sku~ečnosti; pozdější mala fides nevadí
Č. 17266.
okolnosti otřásajicí dobrou víru nabyvatelovU' musí býti tak podezřelé,
že jsou komukoH při obyčejné pozof'llosti' zřejmé Č. 17266.
k otázce, jak se nabývá vlastnictví k movit)lm věcem v exekuční dražbě
na svršky (§ 28~ ex. ř.).·
stačí, vydá-li výkonný orgán po příklepu a složení nejvyššího- podání
vydražiteli potvrzení, že věci vydražil a nejvyšší .podání za ně zaplatil,
prohl'ásiv vůči němu, že vydražené věci jsou nyní jeho vlastnictvím
Č. 17-285.

nevyžaduje se zvláštního formálního odevzdaní vydražen~'ch VeCl výkonn)lm orga'nem Č. 17286.
slovy v § 27'8, odst. 2 ex. ř.) ž~ p~edm~ty do. ~r.::~~y. . dané musí .?ý-ti
vydražitelem ihned převzaty, chtel zakon Jen vYladnb, ze na vydrazltele
přechází od okamžiku př~le~u ~. zaplac~n.í neiy.:yššÍJho po~át;,í nebezpečí a že se-musí o vydrazene veCI starah Jako ]jtCh vlastlllk c. 17285;
srov. Č. 11306, 13224.
vlastnictví k vydraženým movitým věcem na-bývá se teprve zaplacením
kupní ceny a převzetím věcí vydražitelem Č. 17533; srov. Č. 17285,
13224, 11305.
•
. .
též při prodeji věcí z . volné ruky podle § 2HO, odst. 1 ex. r. se nabyva
vlastnictví k nim teprve zaplacením kupní ceny a jejich převzetím vydražitelem Č. 17533.
v tom, že v)!konn)' orgán po příklepu věd vydražiteli od něho celou
kupní cenu přijme, je spatřovati jeho souhlas s Hm, aby vydražitel p!evzal vydražené věci do vlastnictví; nesejde na tom, zda k tomu dOjde
při dražbě nebo t~pr."e ,po~ději a při p'ře~~etí ú~it:Ikovaí . výkonn~
.
or~án,
či nikoli, rozhodUje jen, prevzal-h vydrazltel ve Cl tak, ze mu bm nyla
zjednána možnost přímého· panství nad nimi č. 17533,; srov. Č. 172&5.
Družstvo viz heslo: s p o leč e n s t vos t a veb n í aby t o v é.
vodní viz heslo: vod n í d r II ž s t v o.
Držba vi'z hesla: pře v o -cl v I a s t 11 i c tví, .p o zem k o v á r e for m a.
Držební práva viz heslo: exekuce podle § 331 ex. ř. rozh. Č. 17535.
Dúchod viz hesla: náhrada škody, pojištění pensijní, smír (rozll.
Č. 17534).
Důchodová daň viz hes-Io: o d k a z.
Důkaz: § 1001, prvá věta obč. zák., že dlužní úpis jest plným důkazem o zapujcce
a jejích modalitách, pozbyl p.ro oblast procesního práva významu zav'edením civilního řádu soudního (zákonem č. 113/1895 ř. z.) Č. 17184.
průvodnost dluŽn.ího úpisu, .nemá-li povahu veřejné Hstiny, jest posuzovati
po.dle § 294 c. ·ř. S.; jeo-liI vnitřní pravdi'Vost dlužního úpisu popřena, musí
býti zkoumána jj'nými prostředky č. 17184.
provedení důkazu v cizině je platné, vyhovuje-li právu platnému v místě
provedení důkazu; že provedení důkazu se nestalo podle platných předpisů
cizího státu, musí tvrditi a dokázati interesovaná strana Č. 17214.
výslech stran ve Francii před j'Ulge de paix bez poučenÍ' o molné přisaze
Č. 17214.
proti usnesení vydanému podle § 82, odst. 1 c. s. ř. není samostatný' rekurs
připustný Č. 17525.
Důkazní břímě v o -cl p ů r č í c h SiP o r ť"C h viz heslo: o dp Ů<rč.í ·ř á d.
důkazní břímě ve sporu, kde je rozhod.ujíd otázka, zda zastupování klienta
právním zástupcem v různých právnkh věcech jest jednotné dilo či samostatná díla Č. 111'79 a hesla: advokát (odměna).
postup a dÚ'kaznÍ břímě žalobce ve sporu ze sprá'Vy p.ro vady dobytka
§§ 925, 926 obč. zák. Č. 17197' II hesla: srp r á v a pro vad y.
důkazní břímě v automobilovém sporu, tvrdí-li se, že zavinila škodu třetí
osoba Č. 17<231.
.
jest na mkojmím, domáhajiicím se na hlavním dlužníku nárokn podle § 1365
obč. zák., aby dokázal, že jest odůvodněna obava, že dlmník nebu.de s to,
a'by dluh zaplatil; ,pouhé osvědčenÍ' platební neschopnosti dlužní-kovy (§ 69
konk. ř.) tu nestačí Č. ,17297.
Dům viz .heslo: n á hra d a š k o- cl: y (odpovědnost maji-tele domu).
Duševní choroba viz 'heslo: z·b a ven í s v é p r á v '11- O s t i (mzh. č. 17406).
Důvěra k zamě·stnanci viz heslo: z a m ě s t II a'n c i s o uk r o m i (§ 34 zák
Č. 154/1934).
Důvod dovolácí viz heslo: d o vol á n i.
k nabytí vlastnictví viz hesla: na bytí v 1a st ni ('tv í, 'P řev o d v I a s tnílctvL
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odpo-védnost vymáhajícího věřite-!e za jedná-ní a opominutí uschovatele,
který způsobil poškozeni zabavených věcí Č. 17472.
k vedení exekuce na nemovitost, jejímž vlastníkem je žid, není třeba
pí'semnéhn schválení podle § 2 nař. říš. prut. o židovském majetku
z 21. června 1939 Č. 17477.
§ 1 ex. ř. (exekuční tituly tuzemské): vyrovnání přijaté a s-oudem potvrzené před 1. sJ.1pnem 1931 a výpis ze seznamu přihlášek není
exekučnim titulem Č. 17193; srov. Č. 13471, 13408, 12303, 11689.
Č. 17 ex. ř.: k vymož-ení po-hledávky podle vykona,felného notářské-ho
spisu, zajištěné zástav,nim právem na nemovitosti, lze vésti exekuci na
tuto nemovitost, třebaže vykonatelnost v pozemkové knize nenÍ' poznamenána, a to jak proti osobnímu dlužníku, tak i přímo proti hypotekárnímu dlužníku, jenž se mohl nahlédnutím do notářského spisu, založeného ve sbírc-e listin, o jeho vykonttte.Jnosti přesvědčiti č. 17479.
Č. 19 ex. ř.: nebyl-li vykonatelný platební výměr okresní nemocenské
pojišťovny v I a ,s t -ll' o r ll' Č n ě podepsán také starostou pojišťovny
(jeho náměstkem), nýhrž opatřen jen vytištěným jménem těchto Ů'sob,
nemůže býti exekučnímu návrhu, op.íra:jicímu se 'o takto věcně vadný
exekué-ní titul, vyhovéno Č. 17340; srov. nyní č. 17651.
vadu exekučního titulu, záležející v tom, že nebyl vykonatelný platební
výměr O. N. P. řádně podepsán, nelze napravitř postupem 'podle §§ 84,
85 c. ř. s. a musí k ní soud přihlížeti i v opra'Vném 'řízení, třebas nebyla
namítána č. 17340.
§ 3 ex. ř. (op o vol e n i ex e k u c e); pokud § 21, odst. 1 vlád. nař. Č. 76/
1936 nepřekáží pov,olení exekuc.e vnucenou správou č. 17313.
§ 9 ex. ř. (přechod ná:roku neho závazkU): předpisu § 9 ex. ř.
lze užíti jen tehdy, převádí-U se nárok, který jest již podložen exekučním
titulem, nikoli i tenkráte, je-li .převeden nárok, o němŽ' má býti teprve
rozhodnuto v řízení podLe § 394 ex. ř. Č. 171226:
náležitos.ti exekuční žádosti, byla-Ii dlužníku povolena změna jména

propouštěcí

viz heslo: z a mě s t II a II c i s o II k r o m i (§§ 34, 35 zák
č. 154/1934).
rozluky, rozvodu viz hesla: r o z I II k a, .r o z \' o dma II žel s t v i.
zprošťující viny viz. heslo: a u t o mobil o vS, z á k on.
žalobního nároku viz heslo: z m ě II a žalob y.
Dvorský dekret č. 1595/1819 a min. nař. Č. 283/1897 ř. z.: plati i pro spory
o určení, zda je tu manželství či nikoliv Č. 17177.
Edikt viz hesla: děd i c (rozh.č. 17370), r o z I u k a (rozh. č. 17430).
Ediktální lhůta viz heslo: pazů-stalost (rozh. č. 17370).
Elektráma: pokud v ustanovení dodávkových smluv o zřízení domovních přípojek
elektrárnou a o výhradě vlastnidvi k nim a v tom, že elektrárna trvala na
podmínce ,pro připojení smluvce na venkovni elektrické vedení, není nekalá
soutěž, ani šikána soukromý'ch instalatérů Č. 17241 u hesla: s nu těž II ekalá (roih. č. 17241); srov. Č. 117'12.
Excindační žaloba viz 'heslo: ž a lob a pod 1e § 3 7' ~ x. ř.
Exekuce: II á hra d a š k o d y, z P Ů s o b e II é při ve d e II i ex e k u c e viz
heslo: II á hra d a š k o d y (odpovědnost vym. věřitele).
viz též hesla:
dra ž b a, spr á v a
v n u cen á
II e m o- v i t o s t i,
smlouva schovacÍ, žaloba p-ódle §§ 35, 37, 231, odst. 2
a 3 ex. Ť.
pro ti ne z a mě s t n a n Ý m viz heslo: ne z a m ě ,s t n a II í.
pro ti zem ě od ě I c Ú. 'll viz heslo: zem ě děl c i.
(v š e o b e c 'll é): útraty oposičního sporu nepožívají vý,hod, s',ano,vených pro exekuci pro vý'živné ze zákona Č. 17166.
úředník berního úřadu, ll'stano'vený k vedení exekučního oddělení, jest
op-rávněn ok ujednání s dlužnikem, jimž se dlužník zmocňuje k prodeji
zbož'í zabaveného berním úřadem s tím, že stržená cena má nastoupiti
na místě prodaných zabavený'ch vě'ci; jestliže ,se dlužník podle' toho
zachoval a stržené peníze uschoval pro berní úřad, nabyl stát těcht!:!
peněz Č. 17'167.
veřejná obchodní společnost je osobou třetí, byly-li postiženy V' exekllci proti Jejímu společníku předměty, patří.d do -jejího jmě:ní Č. 17192.
komu a za jakých podmínek lze vydati vylučovateli (§ 3!7' ex. ř.) zabavené Sivršky soudně uschované po zrušení exekuce č. 172ľ2.
exekučnímu soudu je ponecháno, aby při stanovení odměny vnuceného
správ:ce posotidil, zda bylo .př-ibrání odborné sBy k sestrllvení účtu účelné
a nutné Č. 17282.
lze vésti exekuci i na podst.atu nemovitosti, byla-li zatížena ,n e.p I a tn o u fideikomisární substitucí Č. 17324.
na právo zpětné koupě- (§ 1070 obč. zák.) nelze vésti exekuci Č. 173411.
na llv'Olněné vadium :i splátkY' -na nejvyšší po-dání, 'složené na vklad.ní
knížku, jest vésti exekuci podle § 2190 ex. ř. Č. 17654.
místní školni ,rada není -oprávněna vymáhati exekučně- vlastním jménem
na poEtické -obci .příspěvek na úhradu školní'ho ro'Zpočtu Č. 17284.
kde a jak jest uplatniH lepší .právo proti těm, kdož dos4-hU, v rozvrhovém řízení uspokojení Č. 17869.
lhúta k podání návrhu na za!hájení exekučního řízen·í podle § 575, odst. 3
c. ř. s. je lhůta, do které se podle § 39 zák. o org. soud. nezapočítávají
dny poštovní dopravy Č. 17424.
upomínku ve smyslu vl. nař. Č. 260/1935 nenahrazuje žaloba nebo exekuční návrh Č. 174150.
ulŮ'ženo~H nájemci vykliditi byt »v ustanovený čas« bez bližšíh-o určení,
počiná se lhůta § 575, odst. 3 c. ř. s. uplynutím lht"tty podle výpověd~
ního řádu Č. 17461.

č.17<157.

-

vymáhající věřitel musí tvrditi v exekuč.ni žádosti a .prokázati veřejnou
listinou ve smyslu § 9 ex. ř. totožnost p-ovinného s dlužníkem, uvedeným v exeku-čním titulu, byla-li později dlužní·kovi pOVOlena z m ě fl a
jména č.171457.
byla-li exekuce prvým soudem již jednou povolena podle exekučního
titulu s pŮVOdním jménem povinného bez potřebného důkazu Hstinného
o změně jeho jména a nenapadl,..J.i povinný toto usnesení, nemá rekursni
soud důvodu míti po,chybnost o totožnosti povi'nného s pravým dlužníkem Č. 17451.
§ 39 ex. ř. (z ruš e n í ex e k II C e): Č. 1: byl-li exekuční: titul (rozsudek
pro zmeškání) odstraněn povolením navrácení v předešlý stav, jest se
domáhati zru:šenÍ exekuce, povolené podle zrušeného exekučního titulu,
návrhem podle § 39, č. 1 ex. ř., nikoliv žalobou o nepř-Ípustnost exekuce
Č. 17519.
Č. 6: po nabytí své,p-rávno-sti mŮže se vymáhající věřitel sám vzdáti vymáhané pohledávky na výživném a upustiti od pokračováni v exekuci,
třebas bylo exekuční řízení zahájeno k návrhu matky dítěte, do jejíž
'rukou mělo -býti výživné- placeno č. 1743'2.
§ 54 ex. ř. (n á 1e žit o' s t i ex e k u ční _h 00 n II v ť- hu): Č. 3: exekuční
návrh na zabavení nároku na vydání vkladního listu nevyhovuje § 54,
Č. 3 ex. ř., není-li v něm uvedeno ani -číslo vkladního listu, ani ten,
-kdo jest oprávněn k nakládání s ním Č. 17401.
§§ 65, 68 ex. ř.: je-li stížnost, podaná podle § 68 ex. ř.) řízena na exekuční
soud a domáháno-Ji se v ní zrušení mobilární exekuce co do- určitých
svršků j.ako nezákonné, může býti Ů' -ní rozhodnuto jen exekučním soudem ve výkonu soudní jurisdikce; proti usneseni exekuční'ho soudu při
sluší tornu, kdo je dotčen, samostatný rekurs podle § 65 ex. ř._ Č. 17181;
srov. Č. 5098, 8005 Sb. n. 's. a rozh. konfl. sen. Dod. II. k roč. 1938.
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ten, do jehož op.rávnění bylo zasaženo při vyklizeni vydražené nemovitosti (§§ 156, 349 ex. ř.), může se domáhati nápravy bud' podle § 37
ex. ř., nebo podle § 68 ex. ř. Č. 17520.
§§ 87 a d3Jlší ex. ř. (vnucené zřízeni zástavního p-rá;a)'
ne!ze-li vyhověti náv:rhu na exekuci vnuceným vkladem zástavnih~
rprava, nelze bez výslovného návrhu naříditi, ani záznam zástavního
práva jako exekuci k zajištění; v exekučním řízení nelzé povoliti ani
záznam zástavního práva podle § 85 knih. zák., nebylo-li o ta-kov\' mimoexekuční, knihovní zápis žádáno Č. 17357.
§ 262 ex. J.: k. zab~v~ni svršk~ povinn~h?, které jsoU' v moci třetí- osoby,
nestac! ,proJev treh osoby, ze nenamlta nic proti zabavení věcí č. 1'7L4G7;
srov. c. 5277 Ol. U. n. ř.
§ 280 ex. ř.: k otázce nabytí vlastnictví k věcem koupeným z volné ruky
č.17533 U: hesla: nabytí vlastnictvL'
§§ 290 a dal. ex. ř. (exekuce na pohledávky): třebas exekuční
soud nařídi.l, aby byly částky) hotov-ě složené vy'<lražitelem nemovitosti
jako vadium a splátky na nejvyšší podání, uloženy na vkladní knížku
Jest přece exekuci na tyto částky, uvolněné Odepřením souhlasu k na~
bytí vydmžitelova vlastnictví (§ 1 v.lád. nař. 'č. 313/1'938), vésti podle
§ 290 a násl. ex. ř., nikoU podle §§ 325 a násl. ex. ř. Č. 17354' smv
č. 12013, 13990.
'
.
§ 294 ex. ř.: soudcovský zákaz podle .~ 294 ex. ř. není zákonným zákazem
ve smyslu § 879 obč. zák Č. 17206.
věřitel, jehož pohledávka byla po jejím zažaIováni jeho věřitelem zabavena a přJkázána :k vybrání a který se proti soudc'Ovskému zákazu
(§ ~94 ex. :.) vy,r~)Vnal se ,svým dlužníkem (poddlužníkem) o zabavene P?"hledavce !I1~mosoud01'm smírem, nemůže se ve vztahu k svému
sml~'Vcl (poddluzl11:ku) dovolávati neplatnosti mimos.oudního smíru
z du-v<,?du. ustanovení § 879, 'Odst. 1 obč. zák. a § 2194 ex. ř. Č. 17206;
srov. c. 9829.
§ 325 ex, ř, viz rozh. č. 173M II §§ 290 a dal. ex. ř. rozh. č. 17354.
§ 330 ex. ř. (exekuce na výměnek): nebrání právnímu zástupci
aby nevedl exekuci k vymožení útrat, které hyly přisouzeny v}'rměnkáři
v Jeh~ ~ sp?,ru~ o ~adržel.é dá~~~: výměnkářské a spolu s vymŮ'ženými vy_
~nenkarskyml davkaml zajltsteny na nemovitosti zatížené výměnkem
c. 17366.
§§ 33!.a ~al. ~x. ř. (e.:;ce~uce na jiná majetková práva): na
~zlvacl pravQ k rodmne hrobce na obecním hJbitově nelze vésti exekuci
c. n2ii1; srov. č. 10319.
.
exeky-ce zahavením driebních a po'žÍvadch práv k domu dlužníka vystavenému na nemovitosH knihovně připsané třetí 'Osobě Č. 171535.'
výik:on takové exekuce a zpeněžení' zabavených práv č. 17535.
v. návrhu. na 'Povolení vnucené správy pnživacího práva jes.t zahrnut
nav.rh na Jeho zabaveni podle § 331 ex. ř. Č. 17535; srov. Č. 5235.
Y povŮ'lení vnucené správy poživacího ,práva soudem není zahrnuto
1 povolení zabavení tohoto práva č. 17536.
sp?kojil-Ii se vymáhajicí věřitel s povolením vnucené správy nepodav
am ~'er~vný 1?fostředek, ~ni. náyrh na doplnění podle §§ 423-, 430 c. ř. s.,
a stezule-h Sl pouze dluzmk, Jest usnesení povolujíd vnucenou správu
požívacího práva zruši-ti Č. 17535.
§ 34~ e~.: ř. (e~ekuce vyklizením): předNsu § 37 ex. ř. lze užíti
1 pn nucenem vyklizeni vydražené nemovitosti podle § 34'9 ex ř
č. 17378.
.
..

Farní obec: uzavřeli-Ii členové výboru, který by"! zvolen na lidovém shromáždění
~ ~ tomu,. a'?y~ se s.taral o vy:stavě:-í kostela a potřebné prostředky k tomu
ucelu, zapu]cku .pro budoucl farnt obec, ne~tacJ k tomu, aby obec byla jí

vázána, že skutečně potom vznikla, nybrž farní obec musila by zápůjčku
tu platně uznati a povinnost z ní plynoucí platně převzíti; zápůjčka nebyla
platně převzata, ,bylo-li usnesení obecního zastupitelstva, učiněné v zastoupení římsk'Okatolkké farní obce o převzetí. dluhu vzniklého stavbou kostela
a farní budovy, nadřízeným úřadem zrušeno Č. 172'67; srov. Č. 1862.
fideikomisární substituce viz heslo: s u h s ti t u c e f i d e i k o m i sár n í.
film: půJčovna filmů, která podle smlouvy odpo,vídá svému smluvci (majiteli bioerrafu) za včasné dodání (odeSlání) filmu ze s v é h o skladiště, jest odpo~ěd.na za škodu vzniklou majiteli biografu nevčasným odesláním filmu
i tehdy, jestliže nebyl film včas odeslán z ji n é h o biografu, jehož majitel
odpovídá půjčovně za veškerou škodu z toho jí vzniklou č" 17180.
finanční úřady viz hesla: 'b e r,fl í ú ř a- d, p o z Ů s t a los t .rozh. Č. 17308.
Finna viz též áozh. Č. 17230 u hesla: do-prava železniční' a dMe heslo:
rej st·ř í k.
vdovu, která 11epřevzala "firmu ani smlouvou, ani jako dědička po svém zemřelém manželu, nybrž která .provozuje obchodní živnost jen na pod..
kladě .vdovského práva (§ 56, odst. 4 živn. ř.), nelz·e zapsati do. ohchodního
rejstříku jako majitelku stMé firmy (čl. 22 obch. zák.) č. 17229.
nelze-li změnu majitele firmy Ů'Pověděti proto, že nabytí vlastnictví k obchodu je dosud sporné, jest otázku oprávnění k užívání firmy .řešiti podle
čl. 26, odst. 2 obch. zák. č. 17301.
předpisu čl. 26, odst. 2' obch. zák. jest t,žírti i tehdy, jde-li o společnost s ručením omezeným, užívá-li řečená společnost firmy, nevYITovující § 5 zák.
~. 58/1006 č. 17307'..
. .,.
. .
..
.•
•
firma obchodního zavodu, ktery pnsl'Usel kUP'Cl ]ednothvcl a lenz byl prevzat společno"tí s ručením omezeným podle čl. 22 obch. zák., musí ohsahovati dodatek vyznačujíd, že přejfmatelka firmy jest společností s ručením
omezeným Č. 17,307.
Fond státnich drah pro inva1 ..a starob. pojištění viz heslo: z a m ě s t ll- a c' i ž eI e z nič n í, roz:h. Č. 17442.
footballový klub, zápas viz heslo: náhrada škody [§ 1313 a) obč. z"k.j.
Forma: d a .r o v á n í viz heslo: dar,
p o s led n í h Ů' P O' říz e n' í: i k ústnímu odvolá-ni posledního pořízení se
vyžaduje stejných forrnáln,íah .náležitostí, .jakých je třeba k pořízení samému,
a to i co do rdativnf zp'ůso'bN'osti' č. 17222; sro-v. č. 9386.
forma úředního opatření finančních úřadít v daň o v é m řízení Č. 17167.
není-li> .p o j i s t k a ·cenný p·apir, není, k Ipřevodu z ní třeba zvláštnÍ' formy,
nýbrž převod je ve vztahu převodce k přejimateli uskutečněn nei.orrnálnim způsobem již postupní smlouvo-u .podle §§ 1392 a dal obč. zák. Č. 17228.
k sjednání -lea·rtelu (zák. Č. 141/193G) zmocněncem je potřebí zvláštni písemné 'plné moci (§ 1008, drU'há věta, obč. zák.); náležitosti dodatečného
schválení kartelové smlouvy neplatné pro nedostatek písemné formy
č. 1'72:>1.
nabytí vlastnictví k movitým vécem, vydraženým v ex e k uč n ,í- dra ž b ě,
se nevyžaduje zvláštní formálnÍ' jejich odevzdání výkonným orgánem
Č. 17285; srov. i Č. 115,33.
pokud poddlužník nemůže namítati nedostatek formy při p o s tup II pohledávky č. 17528.
f'OIitt1álni vada viz heslo: op.r a v a pod I e §§ 84, 85 c. ř. s.
Francie viz heslo: d ů k a z rozh. Č. 17214.
Funkcionář obecní viz heslŮ': o b e c.
Puse viz heslo: s p o- leč n o s t a k c í o v á.
Garáž: vlastník vozidla přI JízdáCh konanych na Jeho příkaz z garáže a do garáže
a obstarávaných majItelem garážního podniku pokud je provozovatelem vozidla č. 11175.
49'
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vlastník motorového vozidla, jenž ho užívá pro vlastní osobní nebo hospoodst. 1 autom. zák.), odpovozidla, i při jízdách kona-

dářské potřeby, jest jeho provozovatelem (§ 1,
vědným za škody způsobené provozem onoho

.ných z garáže na místo

určené

vlastníkem nebo naopak s tohoto místa do

garáže, obstarávají-li tyto jízdy podle úmluvy ujednané při uzavření garážní
smlouvy -na příkaz vlastníka vozidla bud' maJitel garážmfho podniku nebo

jeho
Greuůum
č.

zaměstnanec č.

17175.

pražského obchodnictv.a viz heslo: sml o
11503.

II

vak o 1 e k t i v

TI

í

úvěrová: na pohledávku zajištěnou úvěro~ou .hypotek~~ l~ pod~e § 12 vl~d.
naŤ. Č. 250/1935 přikázati úroky, ktere neJsou starsI tn I~t, len v mezIch
nejvyšší částky" ~aji-štěné yúvěr?VOU yhY'Potekou a mImo tyto meze
v stejném -poradl' uroky za ctvrty rok c. 1733~. . o
vlasbůcká: význam nezCťchování postupu podle predpIsu §§ 37) 38 Ul. dil.
nov. k obč. zák. č. 17208.
, v,

nezachoval-li se vlastník hypotekárniho statk~ podl~ §§ 37, 38 IlIc dllc!

nov. k obč. zák., pozbývá výmazem z~~tavmho pra,va .pryavnt m-oznosti
užíti uvolněného zástavního práva pro Jmou pohledavku c. 17208.
jestliže při v)lmazu zastavního práva a zá~oveň y proveden~m yklad~
nového zástavní'ho práva nebylo poznarmenano, ze s.e noye ~astavnt
právo vkládá v pořadí vyn:~za~é~o prá~a, nel~e toto ~poml~u~l napravit dodatečn)'m zápisem pnslusne poz-namky ·c. 17208, 5rO\. c. 13601.
vlastníku nemovitosti přísluší disposice s po-řadím zástavního pr~va
ve smyslu § 38 III. dílčí ·novely k obč. zák. ne-~led.íc n~ to •. z~~.ld~
o smluvní nebo exekuční zástavní právo; tal~ova, dlS.~?SlC~ !e uCl~n~
vůči vymáhajícímu věřiteli' po po-známce drazebmho nzem c. 17280,

rozh.

Haagská dohoda viz heslo: stá t.
Hluboký rozvrat v.iz heslo: r o z}. II k a.
Hmotné odevzdání viz heslo: pře vod v I a s t TI i c tví rozh. č. 17304.
Hodnota odhadni viz hesla: dá v k a z pří r ů s t k II hod fl oty n e m o v i t o s t i
n á hra d aš k o d Y (§ 1'323 obč. zák.).
'
Honitba (z á·k. 'č. 49/1866 č e 5" z. z.): pro žalobu na vynucení povinnosti rozsudí'ho, aby podepsal nález smluvčího soudu zřízeného podle českého zák.
o myslivosti Č. 49/1.866 z. z., jehož byl podle smuvního závazku členem, je
pořad 'Práva přípustný č. 17292,; rozb. Č. 16878.
Hory (zák. č. 14>5/1854): pokud jest podnika<el hor odpověden za vysušeni pozemku dolováním Č. 172f70.
Hospodářská nemožnost (nedostižnost) viz heslo: d o 1,0 ž k are b II 5 S i c s t a ntibus rozh.č. 17516.
správa obce 'viz hes.Io: ob e c (správa obecního jmění).
Host viz heslo zaměstnanci soukromí (zák. Č. 154/1934) rozh. f. 17507.
Hra a sázka viz hesla: diferenčn.í ohchod., losy.
Hrobka rodinná: užívací právo k rodinné hrobce na. obecním hř·bitově není u.žÍ-vadm právem ve smyslu § 504 'Ůbč. zák. a nelze na ně vésti exekuci ani je
pojmouti do konkursní podstaty č. 172m; srov. Č. :10379.
Hromadná smlouva viz heslo: s m l' O' u v a -k o 1 e k t i v n í.
věc vlZ .heslo: -p·ř e vod v 1 a s t'll i c tví rozh. Č. 11415.
Hromadné sirotčí pokladny. viz heslo: s i fOt č Í' P o k I a'-d n y.
Hřbitov viz heslo: h r -Q. b k a rod i n n á rozh. Č. 17261.
Hudebník: pfopouštěci důvod u hudebníka, dopustit-li s.e v restauraci proti hosti
nevhodných narážek a nadávek Č. 17507 ll' 'hesla: zaměstnanci -soukromí
(zák. č. 154/1'934).
Hyperocha: § 239, odst. 3' ex. ř. neplati při rozvrhu hyperochy Č. 113719.
Hypoteka viz též hesla: dražha vnucená nemovitosti (§ 216, Č. 4 a
pasl. .odst.), ikniha pozemková.
účinky postupu přednosti (§ 46 UL d. nov.), nejdou-li ustupující a před
stupující práva .přímo za sebou Č. 17210.
kaučnÍ viz heslo: 'hy pot e k a ú věr o v á.
simultánni (vespolná): stanoveni a vÝ'pově'ď náhradního nároku', je'stliže
spoluzavázané nemovitosti byly prodány jinému vydražiteli 'po rozvrhovém roku:; není-li simultanní pohledávka vykonatelná, nelze vyznačiti
ani náhradní náro.k za vyko-natelný č. 17225 (srov. Č. 7256) u hesla:
dra ž b a v n U' cen á II e m o v i t o s t i (§ 222 ex. ř.).
jestliže nabylo právní moci usnesetií, jímž byl povol'en vklad: zástavního
práva pro náhradní pohledávku v pořadí uspokojení simulta-nně váznoud pohledávky, a zároveň vyznačena vykonatelnost titulu, lze povoliti
dražbu zaií-žené vložky bez exekučního titulu a bez zkoumání, zda je
usnesení o vykonatel:n,osti náhradní pohledávky věcné správné Č. 17263
zamlčení již zřízené zástav v (§ 107, odst. 2 knih. zák.) nemá vzápětí
neplatnost knihovního zápisu zástavního práva a knihovní vlastník se
nemůže z toho důvodu domáhat jeho výmazu Č. 17'436.

srov.

č.

15510.

Chikana viz heslo: na hra d a š k o d y (§ 1295, odst. 2 obč. z~k.).
Chodník viz heslo: náhrada škody (odpovědnost ma]'ltele domu).
.
.
Choroba duševní, tělesná viz hesla: v Ý ž i v n é (rozh-. č. 1742.6) I z b a vell 1 S V eprávnosti (rozh. č. 17406).
•.•
_
pohlavní viz heslo: náhrada škOdy (§ 1293 obc. z~k.) rozh. ';. 17l4&l.
Chudá strana viz heslo: a d v o kát j a k o· z á s t u .p c ech u d y ch rozh. c. 17434,
17'539.
Chůze viz heslo: s I uže b n o st P o zem k o v á.
Hmmisse viz heslo: s o u sed s k é P r á v o.
lndividua1isování pohledávky viz heslo: od p ů r čín á r o k (§ 10 odp. ř.) rozh.
č.

17214.

.

.

Individu-áhú (jednotlivá) smlouva viz hes.1o: 5 m I o u vak 'o 1 e k t 1 V n 1.
Inserát viz heslo: s o ut ě žne k a 1 á.
Intervence: nIcotnost ujednání o odměně za intervenci u vlivných osob ve věci pozemkové reformy č. 17207; srov. Č. 10412.
Intervence vedlejší: vedlejšímu intervenientovi (žal~v~ného), příslu~t jen p:oces~í
práva a není proto oprávněn ve sp-Onl, ve ve Ci nekale soutc~e nav[~noutl,
aby rozsudek byl uveřejněn, jestliže tento nárok nevznesl zalovany sám
č.

171408.

Invecta et illata viz heslo: z a rl- r ž o v a cíp r á v o podle § 1101 ob_č. zák.
Inventář pozůsta1ostní viz heslo: p o z fr- s tal o stč. 17275.
Jednatel ,pojišťovny viz heslo: p o- i i š t ě n í sml II V n í rozh~ Č. 17523~..
Jednatelství nezmocněné: kdo učinil náklady na pacht?Vél.'~O~l .yec z~ trvan~ -pachtu
jménem pa,chtýře a- pro 'něho, nemúže se ·domahatl JeJl'ch nahrady na pro-

pachtovateli č. 17174.
jevy ve smyslu § 196 želez. zák. (o odp.dráhy) viz heslo: n á hra d a š k o d Y
dra h o II č. 17526.
Jistina uhrazovací viz heslo: dra ž b a v n u cen á n e m o v i t o s t i (§§ 225,
226 ex. I.).
Jistota (kauce): zaměstnavatel, pro kterého složil zaměstna'ne'c, patří,cí k "osO'~ámJ
na které se vztahuje § 1 zák. o- statk. úřed. Č. 9/1914, vkladnt kn[zku Jako
jistotu (kauci), neni ,povinen vydati ji po skončení .sLužeb.~ího .pom~~'~'v_d?
kud není- uspokojen jeho nárok na náhradu ško~dy smou ]lS~ot01;ty za-lIsteny;
jen tehdy, projevil-li zaměstnanec ve sporu o ,vracem vklad'll1 kmzky ochotu

774
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uspok:ojiti zaměstnavatelům II 'h d' ,
uznati zaměstnavatele povin ,a r~ ll! n,ar?k -nedosahující v}lše
z~plac,e~.í náhrady škody č. ~~~-l vydam vkladní knížky proti

ZTlzem Jistoty za

fav',

.

s~kl~du"

lze

ucasnernu

náním podle § 4 P Y:. dluh toho, kdo jistotu dává
. b '
nároku Č. 17467' o dp. r., a to ani- tenkrát, neměl-Ii ~ě~~t~ll nezu~!atný~ jed,pro vedlejší zá~azk' "
a ZrlZem JIstoty
(§?U)
y. VIz heslo: dražba vn
.
_
vadium ""'.
odst. ex, ř.) rozh. č. 17195
ucena nemQvitosti
VIZ
esla' dra ž b a v II II cell"
.
,
ex e k II C e fl a po hle d á v k
a II ev m o Vit o s t i (§ 152 ex V)
jizda ViZ hesla: a II tom b' I
'
, y rozh. c. 17854.
. r. )
Jízdné: odpo~ědnost zaměs~na~a~e~ y vůz".a ~ ~,n, s I II Ž e b II o s t P o zem k o v á
' v delmcké průkazce k dosažení ~:ev raze .~~ potvr...zení nepravdivÝch tídaja
Jmeno:" náležitosti exekučního návrhu b I ~a JIZ, né~ c. 17330; stejn~ č. 5358
c..17457 II hesla: ex e k u ce (§
a-h "povmnemu povolena zm@na 'rn' .
pOjem Jm~na ve smyslu § 43 obč z' ex., r.).
J eUa
pokud nejde o neoprávněné u"' " !lk.
17257.
s v~~,brazenírn reklamní flgUr;I~~n~
k reklamnJm účelům v souvislosti
nelll- I' smluveno ně'c'O jiného ' '
na to, aby bylo zároveň s díl~mma p~v.o~ce ~iIa (zák. Č. 218/1926) nárok
Jmění viz heslo: .p lev zet í . '!TI ě n' llvereJneno Jeho jméno Č. 17256.
nově najevo vyšlé viz h~Slo' 1 (§,1409 obč. zák.).
.obec~í viz. heslo: 'Obec. . pozlls~.alost (§ 179 nesp. pat.).
spolecnosf! veřejné obchodní viz heslo: s p l "
.
chodnL
o ecnost veřejná obJustiční správa: uchazec'uom o ' o'YI
d
zapuJe <y a dl " 'k o
en. nepnslusí stran zápů}ček 11 n' h Uznl um hromadných sirotčích
k
stohc Č. 17400.
JC právo k stížnosti pořadem so~Jní~ah

'tf°Sl.

J

s·

i!A;n a
,o

H

:

Y

Kamenný lom viz heslo: pOJ' i š t ě n' ,
.
Kamna stál x", .
1 urazove (§47 Ú
'OL..4fOa viz heslo' s o u t y v
k'
raz za'k .) rozh. č 17333
Kanceľ" ko I"
°
ez ne ala (§ 2 zák
0.
aTS a suzba pomocná kancelářsk'
. p. n. s.) rozh. č 17489
, , ~~2J6) viz heslo: z a ~ ě s t n a fl c ~ P~~OC~k (ofici~nt) (vlád. nař. ·č. 113/·
Karne nzeni viz hesla' z a m e" s t l . S a tni rozh. c. 17453.
'.
,nanCI s
v't
Kartely (zák. Č. 14'1/1933)' 'k
"
pOTI_ elen, ze,lez,ničJlÍ
kter' . 1
. za on o ka,rteleoh vypoč't' , t
.
Y

~bcJ~~~J~; ~~~~~n~~,e~~~í ~e~~~eV'~Uf~~~soult:;: úP~~~~ut ivÝ;o~yzl~3~~~K'
o~azenl' učelu

kartelové úmluv
,j"
"
'.
znám:ek Yú~~u~~~~uYej~~~ cporo~e)dú~i~n§ji jest posuzo_
y'
rou s.e nekdo zavázal k
t
'
y.
a enl c. 17119'4>
:rt:eČz~15~Oá2vazek konkurenční Jdau::l~ a~~~lí r~;:~1 p~dn.ikatelské tin.nústi
':.
.
' o v a umluva č 17'194.
n epresahuje_1i závazek úmluvou
é
Y',
"

~~tue~dl~t~bjektivní~h
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• . rym mravum (§ 879

ustanovení § 4 zák č 43/187
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~:~~;ca6t~~~~~i, ~~~b?z"J';f,~ O~ef,~~:~: ~~rr~le~~iti~v~~~~í n;b~1~k~m~~

u :~?dm~u, téhož odvětví č. 171'94
nanych a zlepšení hospodářské_ situace
k :;J~dna!1.1, ~a.rtelové smlouvy_ zm'ocllěncem'
~lc~"tzne)1cl na jednotlivé jednání (§ 1008 d]e_ht eb31- zvláštní písemné plné
J
ru: a veta, obč. zák) Č 17237
a eZI osh .dodatečného schvále' 'I
formy Č, :17237.
'
fl! sm ouvy neplatné ·pro nedostatek . í
:
pro platnost kartelové !'>mlouv J '
p semne
K
s~,louvu do kartelového r~jstřfl~J benzer;f~~~~u)e, I ~da s-pr~vní úřad zapsal
aU5e. VIZ heslo: j i- s t o t [\j.
e pne mncl c. 17237.
Kaucn1 hypoteka viz hesla: dra Ž b a '
a posled, odst. ex. ř) !ll,pOVtnukcepaynem.avitosti (§ 216, Č. 4
" .
e a uverová.
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,

Kinematograf: půjčovna filmu, ktera podle smlouvy odpovídá svému srnluvci (biografu) za včasné dodání (odesláni) filmu ze s v é h o skladiště, jest odpovědna za škodu, vzniklou biografu, včasným neodesláním filmu i tehdy,
jestliže nebyl film včas odeslán z ji n é h o biografu, který odpoví{iá
půjčovně za veškerou škodu z toho půjčovně vzniklou č. 17180.
K1ausule konkurenčni viz heslo: k art e 1 y rozh, č. 17194.
Klub sportovní: Ipokud odpDvídá klub pořádající footballový zápas za úraz, způ
sobený diváku hráčem Č. 17380.
Kluziště viz heslo: n á hra rl a š k o d Y [§ 1313 a) obč. zák.].
Kmenový vklad společnosti s r. o. viz heslo: s p o leč fl o s t s r II Č e ním o rn eze n Ý m (rozh. č. 17173, 17204).
'Kniha pozemková viz též hesla: knihovní poznámky, přednos.t, převod, v Ý m a z, z á k o n.
.
pokud má knihovní soud konati šetření, zda patronát přešel -na nemovitosti,
které jsou přiděleny z pozemkové reformy a jež jsou 'předmětem knihovního
jednání Č. 17463.
Knihovní poznámka podle § 297 a) obč. zák. viz heslo: příslušen stvL
vyloonatelnosti: k vymožení pohledávky podle vykonatelného notářského .
spisu, zajištěné zástavním právem na nemovitosti, lze vésti exekuci na
tuto nemovitost, třebaže vykonatelnost v pozemkové kni.ze není poznamenána, a to jak proti osobnímu dlužníku, tak i přímo proti hypotekárDímu dlužníku, jenž se mohl nahlédnutím do notářského spisu, založeného ve sbírce listin o jeho vykonatelnosti přesvědčiti č. 17479,
.přednost: účinky postupu přednosti, nejsHu-.li ustupující a předstupující
právo přímo za sebou Č. 17210; srov. Č, 12942.
převod: trhová smlouva, neschvátená státním pozemkovým úřadem (nyní
min. zemědělství), není právním dúvodem k nabytí ani knihovniho, ani
naturálního vla,stnictví k zabrané ptM'ě; pokll:d se k určitému Ujednáni
nevyžaduje schválení ,řečenéhO' úřadu Č. 11277 tl hesla: p o zem k o v á
reforma.
výmaz: neob.sahuje-li nabídka, učiněná oprávněnému z předkupního práva,
jménO' kupitetoy-o, nelze žádati o výmaz řečeného práva ani tehdy, když
se oprávněný dověděl odjinud a kupitelově jménu č. 17216.
z.ákon: §§ 5, 12: je-li v knihO'vní žádosti o,značeno 'Právo, které se má zapsati, pouze slovy »bezplatné používáni _převozu«, není jeho obsah
a rozsah určen zpOsobem, stanoveným v §š 5, 12 knih. zák. Č. 17462.
do pozemkových knih nelze zapsati i a k o s I uže b n O' st (§ 482
obč. zák.) právo »bezplatného používání pře v o z u přes řeku«
č. 17462.
§§ 61, 62 knih. zák.: žalobou podle §§ 61, 62 knih. zák nelze uj>~at"
ňovati, že sporn~r knihovní vklad neměl býti povolen z důvO'du prava
fo'rmálního, nabylo-li usnesení; kterým byt onen vklad povolen, formální
právní moci Č, 17482.
účastník knihovníhO' řízení nemůže se domáhati pořadem práva změny
pravoplatného rozhodnutí, vydaného v knihovním řízení, nedopouští-Ii
to zvláštnf právní předpis_ č. 17482.
§ 85: není-li moŽno vyhověti návrhu na exekuci vnuceným vkladem
zástavního práva, nelze bez výslovného návrhu naříditi ani záznam
zástavního práva jako exekuci k z'ljištěnÍj v exekučním řízeni nelze
také povoliti záznam zástavního práva podle § 85 knih. zák., nebylo-Ii
o takový mimoexekuční knihovní zá'pis žádáno č. 173'57.
§ 107 knih. zák: zamlčení zřízené již zástavy nemá v zápěH neptatnost
zápisu zástav-nich práv ve vedlejších vložkách; knihovní vlastník neni
oprávněn domáhati se z toho důvndu výmazu zástavní-ho práva Č. 17436.
§§ 123, 126: pro otázku, kdo je úČaJstník knihovniho řízení, rozhoduje
doba, kdy došla ž'ádost knihovního soudu Č, 17253; srov, Č. 11'746.
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neměl, v dO,bě

dojití žádosti knihovníh

.

p~~vf' nem ;Jpravněn k rekursu proti knih o s~udu k,i1l.hovní (vlastnické)
na ~ tak?veh_o práva v poznamena_ném o':.m~u ~aplSU, třebas později
protI ~terem~ čelí rekurs č. 17253.
poradl, predcházejícím zápisu,
§ .130. v kmhovních věcech není fof
§I~gřád-ný dovol~cí r,ekurs (§ 4~, ~d~~.u~a~1~m usnesením příp"ustný
srov. ,/df~l knIh, zak. platí i za účinnosti zák:
1~/!119931;" predpis
zápis
. t"
.
31 c. 17202·
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II a r o .
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K .>.
pravul uClnkv na Jeho
nlhy obchodní (nalhlédnutí do nich) .
'
ch o d II í rozh. č. 17421
VIZ heslo: 5, p o leč II o s t v e ř e J' n'
b
Knrka kIa . '
a o z
v
~: na uvolněné vadium a s I 'tk _n
.
vklad~l ,knížku, jest vésti exekuci p6dfe 2 OO neJvyš~i podání, složené na
exekucnl návrh na zabav n' , _
eX. r. c. 17354.
.
př~dpisu § 54, č. 3 ex ~ e 1 n~r~ku ~a vydání vkladní-ho list
.
a IU
KOaliC'n / ,OksOb:
k'
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za on C 43/1870 v' h
c.
. 1
KOčí viz heslo: ~ á hra d I':, k es~o: k art e 1 y mzh. č. 17194.
.
KOdicil viz hesla' o d k a a s ~,Y podle § 1320 obč. zák.
Kominidky' mistr"J'de o' zl'tPOrlzení po~le'dni.
.
•
up a nou smlo
(§ 9
hou ,narovnání.,<~ 138Q obč. zákJv~aváz 1~ .,Ob č . zák), b~ížící se svou Ovafej~~' ~~OVfZUJICICh -~omi~ickou živnost ~l~ti~f kgml~lcky mis!r ,vedle jlných
a ~ ~,prR, a dV pravldelnych časových' obdobíc~ ove..·fo _kommlku na dObu
lIZ. ez v oVa se svým zákoI-:!ným ' t
urCI ou peněžitou částku
:~l~~~f g~_~v~f. ~o~inické ži~no'~ti yeza~y~~:a~íct6r~~ila dSP~u osta,tními

t
v

§

oprávněná ~i~p~es~-~í~ ~tTad~~~d~~Otemaniv ČílsI7040vk~a2~tJ~hj~~~~

s

!1epl~tná po~~e 1§ k~9, btd~uObČ~~~~{aŤ1 d~lší prácv~i, ta~~~á~c smlo~vam~e~~

.Jde-lI o kommíky, ktei-í mají své sta" a~}Cse n~pr:cI predpisu § 42 živn ř
Kolektivní smlouva viz hesl .
I
_ novlS e v temz obvodu.
. .,
Komisař dosaze-n' d o. srn .ou-va kolektivní.
u s o udu.
Y
o pod n 1- k u v S ude tec h viz heslo.
-----'- konkursnj viz heslo' k o k
. s I o žen I
Kom
.
n tl r s rozh Č. 174&8
pensace viz heslo: z a poč t e II í
.
.
Kompetenční konflikt viz h l ' ,
k o nf I i k t ů.
es o: sen atp r are s e II 1 k o m p e t e II Č n II c fl
Koncese viz heslo' ~.
s
Kondikce viz hesl~' z ~ vbn °h t (ľo: h . č. ľH68, 17203).
K I
.
o acenI bezdův d '
on USe viz heslo: s pol e Č e
'
.
o 11 e.
Konkludentní čin VIZ heslo' v. II S tVl m a Jet k o v é rozh. Č. 17433-.
Konkurenční doložka' . CIn {onkludentní.
Konkur ( ,
VIZ, heslo: kartely rozh. Č. 17194
s vseobecne)' k t'
.
.
hledávk . d
:
o aZCe neplatnosti (§ 8í19 b'
stuP
4&6, Č. ~ ~aST'
je na jeho straně trest~ý~ č~:~~ P[§~u~5 ~<r
§§ 3 a d~Sl konk. ř.: o nároku na v 1
v
, ~.
'
~o~t~y, Jest m~,hOdrnouti stejně jako ~j.~,~ ~'~n~l vecl,.pojat,é do konkursní
v
v?r,s, t. J. bud tak, že stra-n r
e . o ?dnou mimosOudně, anebo žakCI?Va společnost neza.nikla ti
ve se v.e~, v.Y'r~dI-, sporem Č. 17162.
}
k!~ry '?yl .~odle § 166, odst 2 k~~ke, na I~JI J!:"elll byl prohlášen konkur
U.ZlVaCl ,pravo -k mďn . h b
. r. zrus~n c. 173111.
s,
~'Oukr.omé !1žÍvací pniv~e (§r~Ú4e o~Č o~_~Cll1m hřbitově nelze pokládati za
~o konkursní podstaty č· lZ7;6?: nelze !1 a ně vésti exekuci ani
§Je f20Jkm0nkUh
. o'. r. (od-půrčí nárok'
,srov. c. 1037'9.
'
k pOjmu bezplatného op~tření úpadce Vč.k t7~1~~ r s u):

fi3?6.

'bezplatným opatřením ve smyslu odst. 1 řeč. preuplsu mu ze býti při životním pojištěni úpadcově ve prospěch třetí osoby i placení ,pojistn.ých prémií
v posledních dvou letech před prohlášením konkursu, nehledíc na to, zda
byl v době placení úpadce sám obmyšleným; po té stránce rozhoduje skutkový stav v době prohlášení konkursu na úpadcovu pozůstalost Č. 17418.
§ 46, odst. 2 koul<. ř,: lhůta, určená v § 46, odst. 2 konk. ř., jest lhůta propadná a platí i pro odporovou žalobu, podano-u podle § 231 ex. ř., je~Ii zároveň žaIobou odpůrčÍ Č. 17309; stejlně Č. 9297.
§ 47 konk. ř.: domáhá-li se ně-kdo nároku n a vylo uče n í věci, jež byla
pojata do konkursní podstaty, jako tomu jest tehdy, jde-li o otázku, zda
určitá věc, o niž jest pochybné, zda náleží do konkursní podstaty, má býti
pojata do soupisu, není konkursní komitSař oprávněn činiti v té příčině
nějaká opatření a nařizovati, aby toto opatření bylo vykonáno č. 17162.
o nároku na vyloučení věci z konkursní podstaty jest rozhodnouti stejně
jako mLmo konkurs, t. j. buď tak, ie se strany dohodnou mimosoudně, anebo
že se věc vyřídí pořadem práva; správce konkursni podstaty je co do
popření nároku na vyloučeni věci samostatný a nezávislý na konkursním
komisaři Č.

17-1'62.

byla-li pravoplatným usnesením knihovního soudu povolena opětná poznámka výhrady vlastnictví ke strojům podle § 297; a) obč. zák.) nelze ve
s.poru o vydáni a vyloučení strojů z konkursní podstaty kupitelovy - a to
ani k námitce správce konkursní podstaty - zkoumati, zda byly splněny
formální náležitosti pro povolení .poznámky, t. j. zda -byl ke knihovní žádosti
připojen souhlas knihovních v-ě-řitelťl. a zda ho bylo třeba č. 17343.
§- 49 konk. ř.: konkursní výda:je (mimo- útraty konkursního řízení), čítajíc
'v to i příspěvky k sociálnímu (pensijnímu) -pojištění, jsou pohledávkami za
pOd-statou ve smyslu § 4-9, Č. 1 konk. ř. jen .potud, pokud dospěly za konkursu, a nikoli také, když dospěly za předeházejícího vyrovnadho řízení,
které bylo po prohlášení konkursu zastaveno Č. 17260.
§ 97 konk. ř. viz shora rozh. Č. 17162 u § 47 konk. ř .
§§ 112, 113 konk. ř.: ve sp.oru ko,o,ku-rsníh-o věřitele o pravost a pořadí popřené pohledávky může žalovan}' správce konkursní podstaty, třebas jde
o určovací žalobu, namítati k započtení vzájemné pohledávky za podmínek
§§ 143S a dal. obč. zák. Č. 17488.
o vylo-učení soudců v sporech podle §§ 112., 113 kOTIk. ř. platí všeobecné
ustanovení § ZD j. n. Č. 17488.
konkursní komisař, j-eofllž odkázal konkursního věřitele lS popřenou pohledávkou na pořad .práva,. není. vyloučen z v]konávání soudcovského úřadu ve
s.poru o této pOhledávce zahájeném podle § 113, odst. 1 Č. J14H8.
§ 166 konI<. ř. viz rozh. Č. 1n11 u § 3 k o n k. ř.
§ 189, odst. 1, druhá věta konk. ř. se netýká případů, v nichž rozhoduje
konkursní soud jako soud procesní .podle §§ 112, odst. 2 a 113, odst. 1
konk. ř. Č. 174818.
Konsolidace (§ .1445 -obč. zák.): osobní služebnost bytu nezaniká, nabyl-li oprávněný z ní spoluv.Jastnic:kého práva k domu Č. 17433.
Konto šekové viz heslo: pře vod jeh o.
Kostel viz heslo: s pol e č n o s t podle § 1175 ob:č. zák.
Kontrolní právo podle čl. 105 oheh. zák.: přísluší za likvidace i veřejnému společniku vyloučenému z provádění likvidace Č. 17421.
Konvenční pokuta viz heslo: p o k 11 t a s m ! u v II í.
Koupě, kupní smlouva viz heslo: s m I o u vak u pni.
Kuratorské zákony (zák. Č. 4911874' a 111/1877) viz heslo: d I u hop i s Y díl č i.
Kurs: je-Ji částka, která tvoří- základnu pro výpočet náhrady, kterou má dráha zaplatiti, vyjádřena v cizí měně, je dráha povinna tuto náhradu zaplatiti podle
kursu bankovek, nikoli podle dev,j,sového Kursu cizí měny č. 17296.
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131/1931 (k odporu proti rozhodnutí rozhodčího výhoru)
podle § 38 za . c.
•.
d
viz heslo: r o z h c d c I S o 11,.
I
o st; viz heslo: s P o leč n -o s t
" . ,
bchodn' spo eC'n
.
Likvidace ve reJ n e -o
.
i
~ 174?1
veřejná obchodnt rOZl. c.
_ .. , , '
d prava železnl':.nl.
List nákladní viz hes Io::)
,
,
~ vkladní viz heslo: k níž k a v'k I a d n l.
~ výherní viz heslo: losy.
Listina prodejní viz heslo: los y.
..
.
.1.
přezahale,na.
Litispendence VIZ hes:o. r o z e ·
Lom viz heslO': o b e c (roW. c.". 17.333.). d. • ·e110 cena byla v prodejním listu
k
. losů neva I ze J '
, . ~ 17465
LOSy: .platnosti smlouvy o, ,0UP~ístě které j~ možno snadno přehlednoutt c.
.
uvedena na ,nenapadnem
: . h r f ' h uvedena prodejní cena stavebnerozhoduje, j a k je v 'prod~lOJC IS mac
ního losu a výherního hstu c. 17465.
v

Laesio enormis yiz heslo: z ,k r á c e.ll í pře s rol o v i cic e II y.
Lahve sodové (limonádové) viz heslo: :5 o tl těž fl e k a 1 á.
Led viz heslo: náhrada škody [§ 1313 a) obč. zák.].
Legionáři (zák. č. 462/19:19): zaměstnanec se můž-e při uzavření služební smlouvy
platně vzdáti nár'oku na plné započtení legionářských let do služební doby
výměrou, určenou

zákonem

č.

462/1'91 9

Č.

17521; srov. Boh. A

Č.

12766.

Legitimace k rekursu v nespor-ném řízení viz heslo: nesporné řízení
(§§ 6, 7 zák. č. 100/1931).
v exekučním řízeni viz heslo: exekuce (§§ 65, 63 ex. ř.).
k přihlášce dědické vIz heslo: p o z II s t a los. t rozh. Č. 17370.
v knihovním řízení viz hes-Io: k fl i h o v fl í z á k o fl (§§ 123, 126 knih.
zák.) rozh. č. 17253.
k žalobě viz heslo: oprávnění k žalobě (ke sporu).
Lékárny (zák. č. 5/1907): platnost převodu lékárny (lékárenského podniku) právním jed'náním mezi živými na jinou osobu, trvá-li lékárna 5 let (§ 16 dotč.
zák.) č. 17243; rov. č. 158&1.
předběžná smlouva o prodeji lékárenského podniku po uplynutí lhůty pěti
letého trvání -lékárny je platná, neslouží-li k obejití ustanoveni § 1,6 dotč.
zák. č. 17243.
úmrtí p.rodávajícího za -sporu nemá vliv na jeho obligační,závazek k převe
dení lékárenského podniku; naproti tomu nelze již vyhověti žalobě, domá-.
hající se odsouzeni prodávají-cího, aby se vzdal lékárenské konces.e č. 17243.
Lhůta (doha) čekací viz heslo: poj i š t ě n í pen s i j II í (§ 20 pens. zák.).
promlčecí viz heslo,: p -r oml č e n í.
propadná viz heslo: k o n k u r s (§ 46, odst. 2 konk. ř.).
stěhovací viz heslo : v} p o v ě ď zná j e m n í hop orně r u.
podle § 1075 obč. zák.: po. jejímž marném uplynutrzaniká předkupn,· práv-o,
nepočíná plynouti, neobsahuje-Ii nabídka učiněná oprávněnému jméno kupitele, ledaže- oprávněný dá na jevo, že se spokojuje s neúplnou nabídkou
č. 17216.
podle § 1101 obč. zák.: právo podle § 1101, odst. 2 obč. zák. trvá i tehdy,
bylo-li o zájemné popsání- zažádáno před třídenní lhůtou v předpisu tom
uvedenoll č. 17407.
podle §§ 123, 128 c. ř. s.: lhůta k předložení osvědčení o státním občanství
ve sporu o rozvod jest lhůta soudcovská, ·kterou může soud prodloužiti
č. 171413.
podle § 575, odst. 3 c. ř. s.: lhůta uvedená jest lhůta podle § 89 zák. o org.
s. č. 17424.
bylo ...li nájemci v soudní vS'povědi uloženo vyklizení bytu, »v ustanovený
čas« bez bližšího určení, počíná se lhůta. podle § 575, odst. 3 c. ř. s. teprve
up!'ynutím lhůty k pI-nění podle výpovědního. 'řádu pro Čechy (§ 6, odst. 3
nar. zem. pres. v Praze č. 11911934 Sb.) č. 17461.
,
podle § 89 zák. o org. soud.: Jhítta k podání' návrhu na zahájení zeměděl";
ského vyrovnacího řízení jest IhtHa formálního práva a platí o' ní předpis
§ 89, odst. 1 zák. o org. soud. Č. 11286.
lhůta určená v § '575, odst. 3 c. ř. s. je lhůta podle § 89 zák. o or[. soud.
č. 17424.
podle § 46, odst. 2 konk. ř. je propadná lhůta a platí i pro od,.por-ovou žaJobu ve smyslu § 231' ex. ř., je-Ii zárovei'í odpůrčí žalobou č. 17309; srov.
č. 9297'.
podle § 33 zák. č. 9/1914 o statkových úřednících: nárok na nd-bytné tkvící
vlád. nař. č. 305/1922 nepodléhá prekl-qsi v § 33 řeč. zák. Č. 17398 u hesla:
z a o pat ř o v a cíp ,o žit k y.
podle § 2, Odst. I·zák. č. 217/1925: ve sporu, v kterém se vypovčděný kancelářský pomocník domáhá zjištění neplatnosti výpovědi, dalšího trvání služebního pomě'ru a vyplácení platu, neplatí pro podání žaloby devadesátidenní propadná lhůta podle § 2, odst. 1 zák. č. 217/1925 č. 17453.
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··tel domu viz heslo: náhrada škody ..
M aJl
J
I
~·zenIPoslední.
Mandawm mortis causa viz hes o: por 1 .
.
. h l ' pří -s ,a h a vYl e v o v a Cl.
k
Manifestační přísaha VIZ es o. " -I t '
á k I a d ,p o dle § 1042 ob Č. z á o,
Manžel (ka) viz též hesl~: m a·n z e s Vl, n
"
vy' živ,né manzel-ky.
d
"manželského puv-odu
.
.
. I .
. ·pěšnou žalobu ,na o uznam
y'.
~
vd ",
. 'nepodal-ll mamze ;cas u~
' . omanželské soulože, avsak J~muz ~vye Cl
dítěte, !které se '~ry n;arodI1o z
tím s k.,onečnou platn~~Ť1" r9z;~~en:
domněnka m~nzel~keho .puv~ ~'.,tJte a nelze ji ani prejudictaln~ reslh v..:;
i otázka manzels-keho !plozem \ ,
tom kdo s ní mimomanzelsky s~u
sporu v němz se maJnze~k~ d,o~a' a ~r~dem' pohřbem dítěte a jeho vydrzolužil :náJhrady nákladů spojenyc s 'P
,
..
, : c.
v 172'3
vamm
,.
"
. tná smlouva o odpove'd nos tnim pOjlstem
pokud nebyla plat?vě u~avk~en,a ~O'f~~tko ve spoluvlastnictví pojistníka s manz rovoZU hospodarstv l ,,, ere J
~
že~kou č. 17217; ~ov. ,co 890~.~ se počíti promlčecí Ilrůta pro manzelcm
dokud man,želstvl t!~a, I~~~~zr~ sebe a JeJÍ děti č. 17234
nárok na nahradu ~yzl~ne
2
'
k výkladu § 91 obc. zW:. c. 173~v· . ohouonosti výživou povinneho p;iúkud jest při posouzem ho~podá,rske ~ en' m se služetbním postavemm
PI.' ti také k naturál,ním vyhodam, sr J Y
,
llIze
v
1.... 382
·kl' ., ~lm
vyžlVOrtl povinnéh? v c. (, h· f
~ zoložníku náhrady škody vznl e]l l ,
"et'k se nemU7..e doma a ~ na v\.:l.
I
'o:
17466.
Teaj~jí !anže,lství bylo p!O Clhzloloz~t~~:~:e~u~:že~· manželkou, která sama
škodu byl-lt po avne
v
748"
ř'
Jde o ~.Imoou
. ~ " k žena cizoložníkem c. 1 ",
byla prt CI~OlloZig.tVI na a
~
k é v· i v n é jeh o.
,
Manželské dítě viz heslo: dítě man ~ ~laS m ~n
I s k é h s P o leč e nS tv~.
ob n t
z'elstvi se ,nemúže domáhati na ma sp olečenství vizI též. n'heslo:
na rozvra u man
17490
~ _
manžel spo Uvifl '!._
nželského společenství Č.
.
želce aby se V1rahla do ma
"1 k· . u' vod).
'.
d'
(m a n z e s' y P
Manž,elský původ VIZ heslo: \te , rozvod manželství.
,
k
z II a. • ,1 ky.ch (d.vor dekret č. 1595/1819 Slb .
Manželství víz též "hesla: r o vceoh
manze '51
'.
. ' d
vyh e_
předpisy o' řl~e~l ve ve
. ) zejména stanovená -v .n;ch, zasa a . ~i
z s min. nar. c. 283/1 S97 r. z . .' h" 'e se domáháno urcem, zda tu Je c
d·áv~cí platí též ,pro spory, v ,ntc ,z l I t
, • Iv'
17177
,,,, i o nepat-nos
není manzels, I c.
'.'
k návrhu na z-avedem nzen
v lk
oprávnění pražského maglsttr~tu. 1 k zjištěni domovského práva manze y
.. I ty' třebas se tak s ,a o jet
3495
maln~e s 1,
17255. srov. č. 15179, 1
.
a je]lho dítěte c.
,

,:tm'e

o ,

V

v

,

v.

y

Y.

y

z

le

v

y

v

°

180
781

Marnotratnost VIZ heslo' z b a v e fl
"
.
Mezitimní'
.~.
I svepravnostl.
pr~vo soukrome: pnslušnost pozustalostníh
.
stalosh po zůsta'viteli, zemřelém na Slov
o SOl~?t~ k ~ projednán, pozu_
nostt tam platnými' podle Il,'cll'e '. 1 "en;Sku, Se ndl predrpisy o přísluš
'I • t . I '
J pns usny okresní 80 d
. I'
.me

ZUS

a'Vlte poslední bydliště

~ I'"

po p""

II , V Je 107. obvodě

Mezináro~ni dOprava železniční viz heslo' ~l~. zre:re c.: 17191
-

,

.

pravD soukromé (formální)' kd 'e
p . v ~ zel e z II I CII 1.
platné; břímě důkazní 'v tlpJříčft~~v~deln7'?ld4u.kazu pr?vedeného y
d 'do
c.
'"'
srov. c 16?13

cizině

prove em ukazu v cizině je platné
h
..'
~
Jeho provedení; důkaz opaku
J. vy o~uJ~-h p~avu platnému y místě
výslech str,an ve Francii, v "muSl Prov~sh dotcená strana č. 17214.
saze č. 17214.
pred Juge de pmx bez poučení o možné oříMezitíf11flÍ návrh
•
,
.
- urcOVacl viz heslu: II r Č o va"
" '
rozsudek viz heslo' r o z s d k
~ 1, TI a ~ r h mez I t I m:11 L
M~
. oy
.
II
e', mezltlmnl.
ena VIZ tez hesIa: d e Vi s o v á o cp a tře II í d o vo-l á o,
y
je-li čáJstk'a, která tvoří základ
.'
n 1 rozh. c. 17399.
.. dV
nu pro vy,pocet na-hrady·'
'd'
vYJa, rena V cizí měně je dráh.
. ",
"
JIZ ma raha zaplatiti,
bankovek, nikoli po'd1~ devisov~h~o~~na tu.t~, mUyhradu zaplati-ti podJe kursu
Mimořádný dovolací rek,orsu viz h' "
rsu CIZt, ~~.ny -č. 17296.
č. 100/1931), stíŽIIl;ost ves!a;enk~:ťo,,fney;lze.ln-í (§ 46, ods,!. 2 zá'k
Ministerstvo spravedlnOsti' k návf1h
' . ~.TIJ.lm flzeníi, (§ 239 ex. ř.).
.
řízení za zmatečné ~o'Zhodl li tU illl!llkIS. erstva ~ spravedlnosti jest 'Pifohlásiti
,
.. I v o
'
- uzems' y soud ze dítě kte o.
I'
mm pns usmkem, není: manže,]ského :půvvd ~ 17242"
re)e p,o skym stát10527.
'
. u c.
; srov. c. 9489 (p len.)
Místní příslušnost vi- h .1 "
v.
,z es -o. p r I' s 1 u s n o s t podle §§ 65 66 .
školní rada VlJZ heslla: o s o b '
' , ' y'
J. n.
(Č.17521).
a pravnJCka (c. 17184), PO/ad pJ'áva
Moc branná viz heslo: voj s k o.
_
otc«?va. viz heslo: o-tec manželský.
plna VIZ heslo: sml ,o u v 'Cl Z m o 'c ň-o
Mon'"'ol
obiln'
.
-1'
' 1 VIZ heslo: ú p r a v a p a
h tv a Cl. ' h
pachtu.
' c
OV'lle
o
při zemědělském
-

v

,

Y

v

o

v

'

Mta~y dob~é viz hesla: ,nep;latnost smlouv .
J, s ou tě ž
Myshvost VIZ heslo: h o ni t'b a..

,fl

ek a j á.

Nabídka viz heslo: pře d k u pni p r á 'V o
Nabytí vlastnictví .převodem viz též heslo:' cp řev o dvl a t ·
,
naJbyl~Ji p-řfklep ptráv,ní moci
d o
o o s nIc tVL
není 'třeba souhlasu o:kJres'll,"h pr~Jv dUCliunostl v!a-d. ,nafi:zení Č. 313:11938
d"
d
' , -o ura u pro ty ukony v d ' b '
(V
o y am (J
evzdad litstiny při exekuc,j, dl
,"'raz~, ~l:n nzeni
~usledkem příklepu, třebas k nim dŮ'i,d~o e ,~. 352 7x . r), Jez JS-ou jeTI
rIzelní Č. 17283.
J
za UCI'llllosti dok. vládního napodle § 3 odst 2 řeč I' cln'h
..
nik-oli dob~ ,nabytí' vlastnY~~í ~.OI~2~~zení rozhoduje jen doba ,příklepu,
s hledi~ka § 9 vlád. nal. Č 218/1938'
'"
,
":'ltosti rozhodující doba nab tí vlastni ne~-1 P;.! ~mluvfllm z~izení nemotitulu k nabytí vJ.astnictví č~ 17283. ctVt, nyhrz doba vzorku právního
podle § 367 obč. zák.: n~bytí I I' Iv'
..
podle § 367 oblč zák jest m voa~ mc 1 _k CIZI věci veřejnou dražbou
tyto podmínky: .musí' jíti o ~~o~t~e:n, t~hCly, )soU,-li s,p,1něnoy z á r o v e ň
n'o II veřejnou draŽlbou a n-ab '
II ve~, ~CIZent se mUSl _státi pIa tvíry), a to v -době nabyti t ~va~e~ ~~S1 ~ýti P?O~'vý {herzeJstný, dobré
, ..
o' e nue'vzdam movité VĚci, po přív

Y.

YO

v

'

padě

až do -dov,ršení 'l1aJbýv-a-cí skutečnosti; pozdější mala fides 'nevadí
17266.
okolnosti o~řásající dobrou víru nabyvatelovu musí býti tak podezřelé,
že jsou Ikomukoli při oby,čej'llé pozornosti zřejmé č. 17266.
v exekuční dražbě na svršky: k otázce nabytí vlast,nictví k movitým
věcem v dmi!bě Č. 172S5, 17533; srov. Č. 11306, 13224.
stačí, vydá-li výikonný orgán po příklepu a složelili nejLvy-ššího podání
vydražiteli potvrzení, že věd vydražili a nejvyšší podální za ně zaplatil,
prohlásiv vůči němu, že vydtr,ažené věci jsou nyní j-eho vlastnictvím
Č. 17285.
nevyžaduje se zvláštní formální odevzdá:ní vydražených věcí výkonným
o.rgánem Č. 17285.
slovy v § 278, odst. 2 ex. ř., že předměty do dražby dané musí býti
vydražítellem ihned .převzaty, chtěl zákon jen vyjádřiti, že na vydražitele
přechází od 'o.kamžiku příklepu, a zapl'acení :nejvyššího podání nebezpečí a že se -musí 'O vy-dražené věci stamti jako jejich vlalstn.ík ,č. 172085 .
vJ.asrnictví k vydraženým movitým ,věcem ll'aJbývá se teprve zaplacením
kupní ceny a převzetím věci vydražitelem i totéž platí při prodeji věcí
z volné ruky podle § 280, odst. 1 ex. ř. Č. 17533.
v to-m, 'že výkO'nný orgán po pří:k!leprtt věci vydražiteli od něho celou
kupní cenu přijme, jest jeho -souh.l'as s· tím, aby vydražitel převzal vydJraže'l1é věci do vlastnictví; nezáleží na tom, zda ik tomu dojde při
dražbě nebo teprve -později a zda při převzetí výkonný -orgán účinko'val
či 'nikoli-v, nýbrž rozhoduje j.en, převz'<ul-li vy-dražitel věci tak, že mu
tím -byla zjednána možnost přímého panství -nad ,nimi ,č. 17533.
v pOzemkOvé reformě: trh-o",á smlouva o zwbrarn.é pi'ldě není právním
di'lvod'em k nabytí ani kniho'Vnfho a,ni ,naturálního vlastnictví k z.aJb.raným ,pozemki'lm, nebyla--Ji schválena Č. 17277.
zástarvního práva viz heslo: z á IS t a v n í :p r á v IQ.
Nadace.: ten, pro jehož zaopatření hyll.:a- zřízena nadace IneZlměnHeln,á v je'ho nerpr:osrpě-ch, je oprávněn k ža.Johě podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. stran poměrťt nadace a jejího jmění nehledk -na to, od ,kdy mu příslušejí požitky
z. na·da-ce ,č. 17425.
,žaloba podle čL XLII uvoz. zák. k c. f. s. Se nest~ne -zbytečn.ou tim, že žartovmný svolí k ~nahlédnutí do- na:dačníoh spisů, ani ,pouhým přednesem žalo1~aného o poměre-ch nadace, kterému se nedostává zámlky podstaty podle
lYvedeného předpisu Č. 17425.
lnerozhoduje, že jde 'o nadaci zřízenou v cj:zině a jaká práva z ,ní vzešla
\' tuzemsku č. 17425.
Nahlédnutí do obchodních knih viz heslo-: s p 'o leč.ll. o s t ve ř e j ifl á ob ch -o d fl í
rovh. Č. 17428.
Náhoda: p.ojem :náhody ve smyslu § 1311 obč. zák. viz mzh. č. 17420 u hesla:
náhrada škody podle § 1311 obč. zák.
Náhrada nákladu podle § 1042 o,oč. zák. viz heslo: náklad.
-požární viz heslo: po ž ár·n í .fl á hra d a.
p-o'dle § 222 ex. ř. viz heslo: -d r až b a v n II c e·n á ,n e -ll -o v i t o s t i (§ 222
ex. ř.).
SHody viz též hesla: a d v o kát, a u tom -o b _i lov Ý z á k o n, hor y, p-oj i š t ě n í ú r a z o v é, s O.ll sed s:k é p r á v o, v y v 1 a st n ě n í.
všeobecné: jestliže nejde o uznávaCÍ smlouvu, 'nýbrž jen o jednostranný
slib k splllléni náhradní škody, promlčuje se ináhradní nárok v tříleté
lhútě promlčecí, která se po-číná znOVll po uznávacím projevu Č. 17171.
je-li účelem žaloby -podle čL XLII uv. zák. k c. ř. s., aby poškozený
zvěděl, zda má škůdce odcizenou věc, nelze jí vyhověti č. 17205.
Č.
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§ 456 obč. zak. upravuje pomer mezi vlastníkem
't'
l
komu byla dzi věc dá'lia do zástavy bez vlastOlko mov! e veSl a t rn,
se však -nároků vl:ast-nikových proti tornu kd
,v vab plfI,:olem, y~etyk~
zastavil, a to Z~·j~TlI~na nároku v,last'níko'V~ pr~ti" :~sta~~i Je;;y pnV'OIe~l
staral vec zprostenou zástavního nexa a nár 'k
n:~ o a :
kterou musil vlastník vynaložiti na vyplac~ní ~á~ta nv nahrdadl~' C~sktkYJ
Č. 17262.
'
y, a
a Sl sady
v.

,

y

jest~že pojiš~ov.na podle pOjistných podmínek 'neručí byl-li nárok r f
o~o ~ uPJ~~,nen r~O up~yn.uti tří měsíců po tom, když ,pojistný poměr ~ ~

ll, ~ncen, Jev, 9. c~sov~ ?rr:ezeníl rutení, při čem nerozhodu'"
.. Y
lilku nelze pncIstI zavmem že náhradní nárok byl ,}. t " Je, ze POJlst!hůtě,_ trebavs pojistná udál~st nastala v POjistn'é d06ěavner7f~8
uvedené
c
JSOvU-~1 splneny :podmínky § 246, odst. 1 zák. č. 221/l92 v
I:"
,

4

'~:{~n~h~
l~~~~~~u j~an~l~~c~~;!~
_~a?Jh'i;aťdoUv,nnaemOprávměk'n:ah
žád~.tfn:n~:~f~~
• 2
d'
, '
• "'"
. . oeens e o (§ 95 odst 1
~. b u,:e ..zák.),_ ;byt

z,amestna-nelC obdržel IOd zaměst'navatele' za tu't'-!
ez
procesnt stranka: s hlediska přípustnosti odvoJání . t
.
roky .1IpI~-t~ov~'fl~ z důvodu náhrady škody pro ,~'oš~ce;ze~o~~z~~~h (~á
estne, usly vyd elek) jednotně č. 17495,
ee
0§ 1~9.3 obč •. zák.: jestliže byl za'v.iněním prá~v;ního zástu ce
proti j~~"O k!lento,vi ods~zu~icí rozstidek pro zmeškání vznrkJ, vy.nesen
;koda Jl'~ :,~k?!~atelnO~Ťl r~zsu?ku č, 17302; srov. č. Í2653. a klientovi
~OdOll, Jejl} cast mUSl pO]'lstmk ~radi,ti pro SIVou spoluúČ'a.st sta-noven
zakonem ~.c. 156/1927) nebo pO]lstnymi podimí'nkami nen'
I' ", ,ou
Ikterou pOJIstník pojistnou příhodou utrpěl n 'bfŽ . " ,'1 ~~ a ~koda,
o u

I

u~lny plat podle § 19 zák, Č, 154/1934 Č, 17498,

~;Z;:á d~el:~:~:hj~:t~~j\~~~~ J~~\~~~ h~~~i~á J~~~;,eJ~:~:an~j~~z~~k7,~r~

~ahuJe pOJl~tnO'l.l

'JIstinu, musí- pojis.f.ník vždy nésti 'sám č. °Ii~72CJ presk-oda,. vzm:kl~ .p?š~~zenému trestným Člineru, a to pr-odeJ'em u· ."J' h·
perel za prave, zaleZl v rozdílu mezi cenou kt
..
, me yCI
z'a:platiJ, a ~. enou, kterou mají umělé perl)T ~'d e~obu v POSkod,z;n y , za ně
s u d k II mkor . k
,,'
e v y a n J r o· z.
'~.
l,,]a ou mely v dobe kupní smlouvy č. 17347.
v

~~,f::i~~Šk~~OC~\,~~~!h;tr S~~ltž~š~~~~~~ j:~I~ra~rn:~~~yj,~~:~v~ti

;
~e~~~o o~. a17~e81~to na,ka:za byla ,pak manželkou přenesena i na poškozmeš~,ala'-li

st-mna dúsledkem .nespráv'ného ,právnfho pouče'

vd d

a zap'l~o:,a:telern rozhodčího výboru ži,vnostenského s oleče~~ pre se oo~

~ podam odporu proti rozhodnutí rozhodčího výboru Ppodle § ~~ o:ute
c. 1~1(1931 tuto, lhůtu a byla-Ii pmto žaloba podle § 38 doič z ~ ona
opo~den{}st. zamltn~ta, nepřísauší skalně z tohoto důvodu nroí" Pre
a~'lm
dOVl
a zaPlso-va.
teh nárOk .na náhradu škody ' zav,'n!'I·
ve
'I
1 b
' : ' ,a- I'1 s':1 S·k'o d II t~e
lm
~ om~zll a za:o, ll" kterou -uplatňovala jednaiJc odpor podle § 3-8 'k
'
v

§." ~t~j19~1,
~ed-nak s~ d~rnáhalavbez,úči.nnosti rozhodčího lnálezuz~,~~:
,c. r. s., na prvy duvod, ackoliv si musHa nebo
"d·· 'to
měl,

ze lhůta k odporu pod-le § 3-8 zák Č 131/1931'Je JIZ
.. " zmes"k;a
omIl,
anauve
č 17532
§ 1295 obč. ~~ viz též níže: různé přípHdy odpověd~osti:
po~ud ,se :PoJls~teI nedopustil zavjnění tím, že nedalI podnět ke Si
pOJl-stmka s poskozen)/m č. 17272,.
' poru
'Pm;~á ~ouvis1~t ~důkazní břímě): k otá'zce posta:čite1nosti důkazu
o pnClnne SOUiVISlosh mezi závadným jednáním škůdco y' m
t
' v' a vrzenou
škodou č. 17483.
pokud rozhodn~tí o žalob~im náro!ku závisí 11a zjištění odsuz ., fu
rozsudku trestmho soudu, Jehož je třeba k muplnění skutkové po~~at~
v

.

'

•

trestného činu, jest iim civilní soud vázá,n, třebas se toto zjištění netýká přímo poškozeného, nýbrž jiné osoby, skrze niž byla odsouzeným
škůdcem pošk<ozenému škoda způsobena č. 17483.
pokud je civilní soud vázán zjištěním soudu v otáz-ce př~či.nné souvislosti, jde-li o deHkt ohrožovací (§ 18, odst. 1 zákona o potírání pohl.
nemocí) Č. 17483.
odst. 2 (š i k á ,n a): ;k,do ,pro vlastní právní a hospodářský zájem da,l
státnímu 'Pozemkovému úř-adu podnět k tomu, aby dal určité ósobě výpověd' z hospoda,ření podle § 12 náhr. zák., neodpovídá vypověděnému
za škodu výpovědí vZinildou Č. 17279.
právo spoluvlastnika žádati za zrušení spoluvlastnictví je bezpodmíne,čné
potud, že se nevyžaduje, alby dokazoval svůj zájem na zrušení spoLuvlastnidvÍ; z možného nedostatku jeho zájmu na zrušení spoluvlastnictv-í neI.ze ještě usuzovati, že by se domáhal jeho zrušení v úmystu
způsobiti žalovanému s.poluvlast-njku škodu Č. 17300.
octlo-li se stavení, sou-sedící se státní silnid, po úprav-ě státní siln.ice
(po zv)'šení její koru,ny) částečně pod koI\ulfl.oU silnice, neodpovídá stát
za možné znehodnocení a poškození st.avení a pozemků k němu náoležejících, leda za podmínek § 1295, odst. 2 ohč. zák. č. i7317.
jestliže se směnečný spolurukojmí domohl postihem sm~!lečnou žalobou
na druhém směnečném spolu1"Ulkojmrím zaplacení celé pohledávky, kterou sám zaplatil za hlavního dlul.uíka, a k vydání smenečl1ého platebního příkazu k ža!lobě spolu·rukojmího ,nedošlo podvodným nebo záludným jednáním spo']urukojmí:ho, přísluší mkojmímu co do částky, která
přesahuje jeho rukojemský závazek, pmti ta:kto uspokojenému rukojmímu jen nárok na náhradu škody za podmÍ'uek § 1295, druhého odstalVce, ohč. zák. Č. 17440.
nejde-li o případ § 1295, odst 2 ohč. zák, .nemuže se V)' rob c e lahví
domáhati zjištění, že vS/robce 'limonád a p"od., nemá práva na zákazy,
které si vymohl -pro sebe v smÍ'rčím řízení podle zák ,po n. s. proti jiným
soutěžitel um, a pod.Je nichž tito soutě,žitelé nesmějí pln1.ti svými v)rrobky
láhve určitého tvaJíu, a že jest povil1en zdržeti se vymožených zákazu,
třebaže je snad tím skutečně poško,zen č. 17454.
§ 1298 obč. zák.: půjčovna filmu, která podle smlou'vy odpovídá svému
smluvci (biografu) za včasné dodání (odeslání,) filmu ze s v é h o skladiště; jest odpovědna za škodu vznik,lou biografu včasným ne-odesláním
filmu i tehdy, jestliže' nebyl fj,J.m včas odeslán z j i ,n é h o biografu, ~který
odpovídá půj.čnvně za vdkerou škodu z toho ;půjčovně vZ'niklou
vZ'iliklou č. 17180.
§§ 129,9---1300 obč. zák.: znalec, který pro-vedl ndhad nemovitosti v dražebním řízení, neodpovídá, 'nejde-li o zlý úmysl, za škodu způsobel1ou
povinnému nedostatky znaleckého nálezu o odhadní hodnotě. nemovitosti, mohl·.li po:vinný 'zjednati nápravu prostředky na:vna-čenými v §§ 28
a 35 mlh, ř, Č. 17470,
na řidiči automobilu nelze požadovati, co p'řesahuje duševní sch()ipnosti
průměrně odborně vyškoleného řidi'če č. 17486.
pokud nelze hdič-i automobilu přičítati za ,nepozomost, že nepředvída,l,
že .automobil následkem sklonu jíz&ní dráhy může zachytiti sluneční
plachtu, která byla ro'z:prostřena nad chodn~kem před ohchodem
Č, 17486.
§ 1304 obč, zák.: Slpoluzavinění po'škozeného (nájemnika) na úrazu
utrpěném .při sestupováni s neosvětlených schodů, stoupl-li n-a před
mět, který na schodech vidě'i, a nepřidržel--'li se zábradlí č. 17444.
§ 1305 obč, zák. viz jud;katmu u § 1295, ob Č, z á k,
§ 1309 ooc. zák.: rodilče, kteří opominUli dozor nad svými nedospělými
dětmi, odpovídají solidárně za škodu (§ 1309 ohč. zák.) , kterou děti
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společným jednáním. způsobily, pn cern ne-záleží na tom, které z dětí
bylo přímou .přičinou škodné události č. 17394.
§ 1311 obč. zák.: pojem n.hody ve smyslu § 1311 Č. 17420.
náhoda ve smyslu § 1311, druhé věty obč. zák. jest i zvláštní chorobná
disposice, 'Pro .niž reaguje orga1oismus poškoze.ného Zivlášť silně na tě

lesné poškození č. 17420.

škúdce není odpověden jen za stav, který povstane přímo rio jeho činu,
a:le i za da!,ši stav, který je tímto přímým stavem zpusobe:n č. 17420.
§ 1313 a) obč. zák.: pokud pořádající klub odpovídá za úraz, způso
bený diváku hráčem při fnotballovém zápasu č. 17380.
§ 1313 a) ohč. zák by'l změněn předpisem § 144 a) zák. č. 221/1924,
stran nositelů sodáln:ího po-jiš1ění č. 17416.
pokud Inení zaměstnav.atel odpovědný kočímu za poškození
č.

kOlněm

17427.
k povinnosti pronaj'imatelově umožniti nájemníku nerušený a bezpečný
v)'kon nájemního práva .náležÍ, nebylo-li stran toho ujednáno 'nic ji'fi,ého~
i povinnost osvětliti řádně schodiMě vedoucí Ik bytu nájemníkovu
Č. 17444.
pronajimatel odpovídá :náj-emrriíku r,odle § 1313 a) obč. zák. za zavinění osob, kte.rých UŽÍ'vá k iplněn~ své smluvní povinnosti, osvětliti řádně
schodiště vedoud k nájemníkovu bytu; nerozhoduje, proč a kam :nájemník chodí po schodišti, nyhrž rozhoduj,e jen, že uží",ál1Í schodů patří
k vymíněnému užíváni nájemního předmětu Č. 17444.
odpovědnost podnikatele kluziště .náv,ště~níku za úraz pádem způsobe
ným špatným stavem ledu; podnikatel odpovídá pIa'tídm návštěvníkům
:kluziště i za zavině,ní svých pomocnJků Č. 17487.
§ 1315 obč: zák.: podle § 52 zák. Č. 81/1935 provozovatel odpvídá
za osoby, které připustili k provozu, bezvýhmdně, nikoHv jen v mezích
§ 13,15 obč. zák. Č. 17502.
§ 1320 obč. zák.: jestliže byl 'kočí poškozen k0tlém, 'kterého znal a opatroval, a ,konal tedy práce, které patří k j-eho iaměstnání aJ .nepřesahují
jeho scho1pnosti a síly, neodpovídá zaměstnav:atel za škodu vzniklou kočímu ani podle § 1320, ani podl,e § 1157 ohč. zák Č. 17427; srov.
Č. 822, 13855.
§ 1323, první věta obČ. zá'k. :nemá na mysli Jako předpoklad náhrady
škody odhadní hodnotou, že není abso-1utně možno uvésti poškozenou
věc v původní stav, nýhrž stačí podle okolností případu, které posuzuje
výhradně soud, že 'navrácení lY předešlý stav není dobře mooné Č. 17511.
§ 1325 obč. zák.: v případech §§ 1325, 132,7, 1329 obč. zák. lze uložití
.náhradou povil1lnému náhradu škody placenim důchodu (renty), který
není v době vy'neselní rozsudku dospělý Č. 17415.
jestliže podle zdravotního stavu poškozeného v době před úrazem Jakož
i z povahy jeho zaměstnámf (zednkkého poHTai), které záleži :převážně
v činnosti dozmčí a nevyž,aduje mimořádného vypětí tě.1esných sil není
možno usuzovati na to, že by prac'Ovní schopnost poskozeného' byla
vlivem stáří v době dosažení 65. roku věku taková, že by poškozený
neměl již možnosti daišího výdělku za dosavadních m:'ho jelO snížených
podmínek, nelze závazek škůdce k placeni dŮchodu omeziti na dohu do
65. roku věku poškozeného Č. 17518.
§ 1330 obč. zák.: -podle f'ečeného -předpisu je posuzovati Z'R podmí\nek
tam uvedených i uŽÍrvání neurčitých a obojetnýoh vý,razu, které pravý
stalY věd ne'Vystihuji neho jej zkreslují ,č. 17287.
redaktor se ,nemůže zprostiti .civilněprávní 'Odpovědnosti tvrzením, -že
článek nečetl nebo že spoléhal na informátora Č. 17287.

různé případy odpovědnosti:

advokátů

viz heslo: a d v o kát (odpovědnost).
cizoložství: manželka se 'nemúže domáhati náhrady škody vzniklé jí porodem, pohřbem a vydržováním dí~ěte na tom, kdo, s ,ní mi~om~nžels~y
souložil, jestliže manžel nepodal zalobu, ~ oduzn.a01 ma~zelskeh? pu:
vodu dítěte, třebas je tvrzeno, že se dlte narodt.Jo z illlmomanzelske
sou-lože Č. 172'13.
ma,nželka, jejíž manželství hy,lo :ozvdc,eno jej~m eizolož~tv!,n~, a ?ylo
proto roz.Joučeno, n~můž~ se doma?at; na~l,ra~y skody, vZv01kt~ JI ztrat~u
zaopatření v ma;nzelstvl, na muz!, s lllmz se cIZ'olozstvI dopusttla
Č. 17466.
' .
jde o přímou škodu, Ibyl-li. mal3žel ,'Po.hlavl~ě, naka~en ma~želkol1, ktera
byla sama nakažena pn clzO'lozstVI clzolozmkem c 1748~).
odpovědnost majitelů domů viz též 5'hora u § 1313 a) obč. zá.k.
ustanovení sta:vebního řádu pro -Prahu o šiřce schodů (§ 70, odst. ~
praž. staveb. ř.) platí jen pro schody hlavni; !pro vedlejší schody pl,ah
jen tehdy, užívá-li se jich v hořejškh patrech jako schodů hlavmch
Č. 17299.
povinnost, uložená majitelům domu (jejich zástupcům) ~. P r a z e, vyhláškou prc.ž'ského magistrátu ze dne 7. bř~zna 1888,. C. ~?5.~38" aby
čistili chodníky podél svého pozemku od s-nehu a aby Je pn naledl ~o
sypali řiónÍm pískem, má: zákon.ný poLiJkiad v § 81 pr~~~k~ho o~~cl11ho
statutu ze dne 27. dubna 1850, Č. 85 z. z. a v gutberlllal111 vyhlasce ze
dne 25. května 1838, Č. 22.871 Sb. z. prov. pro čechy Č. 134 Č. 17306;
srov. Č. 6724, 12803 Sb. n. s. ač. 12294, 12358 Boh. A.
k odpovědnosti pmnajímate1le domu za úraz nájemníkův na schodišti,
domovníkem řádně neosvěHelném Č. 17444.
:k ,otázce .'odpovědnosti majitele domu (v Pelhřimově) za úraz na chodnílku Č. 17451.
pokud vlastník domu v Pelhřimově ne:Jdpovídá z dŮV'Odu, že zanedbal
povinnost čistiti a posypávati chodník, uložen'ou mu předpisem § 14
polic ládu .pro PelhNmov Č. 17451.
odpovědnOst různých podnikatelů: přípm:tnost pořadu práva pro nárok
:proti státu (poštovní správě) ,na ,náhradu 'škody vzešlé nesprávným postupem. poštovního orgánu při doručení soud.ní zásilky Č. 17170.
k odpovědnosti půjčovny filmu za škodu vzniklou biografu nevčasným
odesláním fiLmu z jiného biografu Č. 17180 vi,z shora u § 1298 obč. zák.
pokud jest podnikatel hor odpověden za vysušeni pozemku dolová,n,ím
Č. 17270.
pokud je pořádající Spo-l'tovni klub odpovědný za úraz, který byl způ
soben diváku hráčem při footbaHovém zwpasu Č. 17380.
podnikatel 'kluziště přejímá lpřijetít,n . .vstu,~~é~? vů.či platíd,"? i?ávště:ní
kům smluvní závazek poskytnou1'! J1m pnlezlŤost k bezpecnemu blUSJ,e:ní a odpovídá 'návštěvni'kům podle § 1313 a) obL zak. i 'za zavinění
svých pomocníků L 17487.
,,,
", vv '
powud podnikatel kluziště odpovída za skodu, ktera vzmkJ,a navstevmku
pádem jehož příč-ill'OU byl špatný sŤav ledu Č. 17487.
odpovědnost vymáhajícího věřitele: vymáh~jící vyěř;itel jest odpověden z'~
jednání i opomtnutí uschovatele zabavenyoh vecI, a to nejen v dob~
do zrušenf exekuce ale i po jejLm zrušení až do doby, kdy se zabaveny
.předmět ,octne opětně v moci dlužnÍ'!.::a neb toho, komu patří ,č. 17472.
neuposlechl-li schovatel vÝlNy soudu, aby po zrušení exekuce vy-da!
auto vylučovateli, dovolávaje se retenčního práva pr~ ~~'~apl,~~.ene
úschov,né odpovídá za toto jednání uschovatele vymahaJl'c! ventel,
zvlášf když vyvolal tento schovatelúv postup tím, že nezaplatil včas
úschovné Č. 17472.
Civilnl rozhodnuti XXI.
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odpovědnost vyvlastňovatele: byl-li vyviastňovací nález zruše,n, pon.ě
vadž nebylo se sta'V'hou zapačMo ve 1hútě stanuvené v § 4 zák. Č. 20/

1920, má vyvlastněný proti vyvlIastňovateli nMok na náhradu škody,
která mu vzešlta ,provedenfm vyvlastňovadho řízení a zrušením vyvl-astňovadho nálezu, a to i tehdy, ,když vyvlastňoiVate,1 nemá žádné viny
a později bylo dosaženo účelu zamýšlené stavby č. 17178.
od.povědnost zaměstnavatelů: zaměstnavatel, který potvrzuje v dělnické
ptukazce nepravdivé údaje ·a tím zaviní, že zaměstnanec zIskává neopráv,něné Slevy na jí'zdném, je želez.ničnÍ správě pOiVi,nen náhradou
č. 17330; stejně č. 5358.
zaměstnanec (koláf), který dobrovolně mubiidl zaměstnanci jiného odboru (kováři) pomoc při práci, ač k ní nemě'l odborné znalosti zavinil
sám svůj úraz ,Co 17402.
'
zaměstnavatel Ineodpovídá ,podle § 1157 obč. zák. za škodu vzniklou
zaměst.nanci úrazem při práci ma stroji, třebas zvlášť nezaj:istil jeho
kola, jestliže při -odbo:nném zacházení se strojem nemohlo dojíti k úrazu
a zaměstnavatel ani nemohl ani nemusil pře:dvídati 'l1eodbornost osohy
pracující se strojem č. 17402.
byl~li kočí poškozen koněm, kterého znal a opatroval, a konal-li tedy
úkony, které ,patří k j-eho zaměstnáni a jež nepřesahují jeho sohopnosti
a sHy, neodpovídá zaměstnavatel kočÍlmu za škodu z toho vzešlou ani
podle § 1320 ani podle § 1157 obU z:ik. č. 17427; srov. č. 820.
znalců viz shora II §§ 1299, 1300 ob č. zák.
Náhrada škody drahou viz též heslo: d'O P r a važ e I e Z !ll i č 'll L
podmínky odpovědnosti dráhy podle zákona ó. 86/1937 Č. 17526.
pojem »trať« a »jevy« ve smyslu § 196 dotč. zák. Č. 17526.
odpovědnost dráhy podle zák č. 86/1937 neodůvodňují nebezpečné závadné stavy železni.čního zařízení, je-li zdroj jejich nebezpeč-nosti mimo
železniční dopravu na tmti Č. 17526.
dráha neodpovídá podle zákona Č. 86/1937 za úraz cestujícího následkem vadného stavu záhradlí, jehož účelem je zabez,pečiN cestují-cí na
nástupišti před nebezpečím hrozídm jim z místa ležídho mimo trať
(z hluhnkého pŤÍikopu vedle nástupiště), -ledaže pN způsobení úrazu
spolupůsobily nebezpečné okolnosti, které mají svůj pt'l'vod ve zvlášt,nÍ
povaze žele-z:ničnI dopravy (na př. velk)' ,nával cestl.ljídch) Č. 17526.
Náhrada p-oZární viz heslo: p o žár 11 í 'll á hra d a.
Náhradní doručení viz hes]o: do r II Č e TI í.
nárok podle § 222 ex. ř. viz heslo: dra ž ,b ,a V 'll u c e in á 11 e m o v i t o s t i
(§ 222 ex. ř.).
Náhradnictví viz heslo: s II b s ti t II c ť f i d e i k o m i sár n Í.
Náhradový zákon viz heslo: p o zem k o v á r e f,o ľ m a.
Nájem víz hesla: och r a II a ,ll á je ffi,n í k Ů, sml o u v a II á je m n í, v Ý p o v ě ď
TI á j e m 'll í hop 'O měr u.
I h ů ta p o cl I e § 575, o d s t. 3 c. ř. s. viz heslo: i II ů t a pod I e § 575,
odst. 3 c. ř. s.
Nákaza pohlavní viz heslo: n á hra d a š k o d y ,(§ 1293 obč. zák,)
Náklad podle § 1042 obč. zák.! třetí osoba, která učinila ,náklady 'i1,a pachtovanou
věc za trvání pachtovll:fho poměru jménem paohtý.ře a pr:o něho, nemúže žádati jejich ná'hradu na propachtovateli Č. 17174.
nárok toho, kdo hyl neplatně Obmyšlen v pojístce, na zaplacení prémIÍ,
které uhradil ze jmě:l1í .Je zachování nároku 'na poj.j,stnou sumu Č. 17248.
promlčecí lhúta pro manželčin: náfiok na náhradu výživného' vyna!lO'ženého na vlastní výživu a výž'Ívu manželských děti proti manželu se
nemŮ'že počíti, dokud manželství t,rvá, tfebas ma:nželé žijí fakticky odděleně Č. 17234.

náhradni nárok podle § 1042 obč. zák. patři zásadně na po-řad práva
č 17329.
.
1 - . ·1
d
k' rozhodnutí o nároku obce na náhradll fia;kladu, \:yna .o~ene 1.0 n3'- o v)'konu požáml poliCIe (z.ak. c. 45/
kl 'lze ní st'ohu " které bylo nařízeno při
. A" •
d - 17329 .
1876 čes. z. z.), jsou povolány fa'Ulle sou y c.
Nakládání s židovským majetkem viz heslo: ž i rl o v s k)7 m aj e t e ok.
Nákladní list viz heslo: doprava železnični. ,. o
'
Náledí viz heslo: 'll á hra d a š k od y (odpovědnost malltelu domu) rozh. č. 17451.
Nález rozhodčí viz heslo: r o z hod čís o II d ..
_
trestní viz heslo: r o z s u rl e k tr e s tnI.
_
vyvlastňovací viz heslo v y v 1a's ~.n ~ ,n L
.
. k
d' d
.
ze .spravy
Nánůtka: rozhšenÍ námlte z liVO u rucem...
' . . (§ 932 obč. zák.) od námitek nenáležitého pln.ění (§ 1052 ohc. zaJk) c. ! 7224.
kompensace (započteni) viz hesIo: z a,p o c,t e n l. •
nepřipustnosti pořadu práva ,:iz h~sllQ: por a d p r a v a.
promlčení viz heslo: .p r o m I cen 1.
rozepře zahájené viz heslo: r o z e p rez a n aJ e 11 a.
Námitky podle § 35 ex. ř. viz heslo: ž a lob a. p O.cl. 'I e § 3~ e x' v r. ,
_
proti platebnímu směnečnému příkazu ViZ ,heslo: s m e Jl e -c n e říz e n í.
Náro~í banka viz heslo: d e v i s o v á o pat ř e .fl í.
Narovnáni viz heslo: smí r.
Nástupnictyí viz heslD: s li b s t i t u c e f i d e ~ k o m .i sár n í. _
Naturální vlastnictví viz heslo: p o zem k o var c for m a rozh .. ~. j 7277.
, .
'
,
nkdešly' stav při náhradě škody: pokud jest hradIti skodu odha;oIll
N aVraceru v r _
-I· .
(§ 1323 b- ák) č 17511
hodnotou, nikoliv navrácením v p:e?e~y stav,
.'
O' 'e:: z....... , "
.
__ _
ve sporu: odstraněin-"li e,xekucm titul navracemm v v predl!sly stav, J~st
se domáhati zrušení exekuce nikoliv žalobou, nýbrz na;Vírhe~ podle § 39,
č 1 ex. ř. č. 17519.
Návrat do ~anželského společenství: je-li ma.r:Ž(~blV~ stran Jol~ ~lnboce rozvrá·
ceno a na tomto stavu jest spoluvmen tez I1Jallvzel, n~n;uze ~e domáhati na
manželce, aby se vrátila do m<IJnžels,kého spúlecenstv 1 c. 174",0.
Návrh exekuční viz heslo: ex e k u c e (§" 54, č. ~ ex; ř.).
.."
í
_
mezitímní určovaci viz heslo: II r c o va c I ~ a vrh mez 1 T 1 m n .
__ žalobní viz heslo: ž a lob a (určitost zádost1).
vI
' nemovitosti
Nedoplatky daňové viz hesla: daň, dra z o a v n II cen a
(rozvrh).
_
pojistného viz heslo: ,p o j i š ,t ě n í. s o c i á 1'n í.
.
,
.
Nedospělec viz též hesla: náhrada škody (§ 1309 obe. za,k.), ne zletIlec.
'chovná ,nebo léčehná opatření, která učJ.nil por~IČvens~y soud. stran, nedo~~ěke podle § 1, odst. 2 zák Č. 48/1931 ,(~ 54 re'~. zak) , :neJsou odSUZll'ícim nálezem trestního soudu ve sm:vs1-u Š 268 c. r. s.
17353. ,
v:
~dO byl činem nedospělcovým poškozen, nemá nárol~ Jl(~ to, ab~ byla UClně.na výchovná nebo léčebná opatření, a nelze ho po,k,ladatl za zhacena usnesením o takových opatření.ch č. 17353.
'v ,
Nedostatek legitimace k sporu, k rekursu viz hesla: op r a vn e 11 1 k e s por ll,
k stížnosti.
o
•
_
procesní způsobilosti viz heslo: z p li.~ o b II o s t k ~ s p. o r u.
·k
I
ebus sic stanNedostižl1ost hOspodářská viz heslo: dol o z _a c a u s u 1 a J
tibus.
Negatorní žaloba viz heslo: žalob a z á p Í1 r čí. .
. d
t lsrvl nezmocněné,
náklad
Negotiorum gestio viz he-slo:, kJ ť' fl a e
pod I e § i 042 o b č. z a .
50'
v

"

•

,

v

v

'v.

789
788

Nejvy$ši podání viz heslo: dra ž b a v n II cell á II e m o v i t o s ti.
Nekalá reklama, soutěž viz heslo: s o II t č Ž II e k a i á.
Nemajetnost (§ 143 ob Č. z á k) viz heslo: II e s po r'n é říz e ní (§ 46, odst. 2
nesp. zák.) rozh. Č. 17500.
Nemanželské dítě viz hesla: dít Č II e rn a n žel s.Je é, o tec n e m a·II Ž e 'I s k}',
Nemoc pohlavní viz heslo: II á hra d a š k o d y (§ 1293 obč. zák.)
Nem{)censké poj~tění viz heslo: 'P o j i Š ÍJ ě ,ll í s o c j á 1 n í.
NemOžnost plnění (následná) viz heslo: p J n ě II í.
Nemravnost smlOuvy viz heslo: II e.p I a t.n o s t s m·l o II v Y pod 1e § 879 ob č.
zák.
Neodvratitelnost viz heslo: automobilov)' zákon (§ 2 zák. Č. 162/1908).
Neoll1ášenÍ k pensijnímu pojištění viz heslo: p o i 1 Š t ě II í pell s i j 11 í (§ 5 pens-,
zák.).
-- k úrazovému pojištěni viz heslo: poj i š t, ť ·n í ú r a z o v é.
Neplanost knihovního vkladu viz heslo: k n i h o v n í z á k O,ll (§§ 6.1,62 knih. zák.).
posledního pořizení viz heslo: p o říz e n í .iP o s led II í.
smíru viz heslo: smí r.
smlouvy podle § 865 obč. zák.: dovolávati se ne.platnosti práv.ního jednáni
vykonaného osohou úplně nezpůsobilou ..k právním činům (§ 865, prvá věta
obČ. zák.), jest opráv1něn zásadně každý, kdo jest oním jednáním dotčen
na svých soubomoprávnkh zájmech, tudi;t i třetí osoba na práv!oím jedná-ní nezúčasnně.ná t. 17248.
(nemravnost, nicotnost) smlouvy viz též nesla: for m a} di f e r e n Č'fl í
obchody, kartely, omyj.
postoupen)' dlužník může postupnikovi namítati nicotnost postoupené
pohledávky, třebaže ,poJ1ledávku vúči pGstoupníkovi uz'nal a PQstupník
byl bezelstmý Č, 17172; v témž smy.slu Č, 3367, 14968, 15916.
podle § 879, odst. 1 obé. zák.: pro t i z á k o !I n é m u z á k a z u: jestliže 'si zprostředkovatel, .který nemá koncesi k soukromému zp.rostřed
'kování úvěru, .dá slíbiti za zprostředkování úvěru majetkový pr'ospěch,
jest úmll\:va 'Ů tom nicotná Č, 17172.
pokud stavební a bytová &polečenstva ojediněl)rm prodejem svého pozemku tomu, kdo není jejich členem, nevyvíjejí činnost. která hy se
příčila jejich stanovám a byla v rozpore se společenstevlnÍm zákonem
Č. 70;1873 Č. 17182.
ustanovení § 4 koaličního zákona Č. 43/1870, ktN}' platí nadále pro
-úmluvy, které nejsou úmluvami kartelovými, se ,nepříčí úmluva sledující
zavedení pořádku do cenOVýCh poměrů, podbízením .neurorvnaných, a
zlepšení hospodářSké situace u podniků téhož odvětví Č. 17194; srov.
Č. 15702.
právo vdovy provozovati po manželově smrti koncesova:nou živnost
(§ 56, odst. 4 ,živn. ř.) :nelze ani v celku ani z části převésti .na jiného;
jde však o platnou smlouv'll, kterou se vdova zaváže vzdáti se .svého
žiVinostenského oprá,v~nění ve ,p,wSrpěch jiného pod podmínkou, že bude
smluvci uděle.na koncese; pokud však měl smluvce i po zamítnutí žádosti o udělení koncese provozovati r.adále živ.nostenské oprávnění
vdovské na svůj vlastní účet a nebezpečí, je smlouva v této části nicotná Č. 17203; srov. Č. 9734,
soudcovský zakaz ve smyslu § 294 ex, ř, není zákonným zákazem podle
§ 879, od,s!. 1 obč. zák. č. 17206.
'..'Hitel, jehož pohledávka byla po jejím zažalování jeho věřitelem zabavena a přikázána k vybrání a jenž se proti soudoovskému zákazu,
který mu by·1 podle § 294 e,x. ř. dán, vyrovnal se svým dlužn1kem (poddlužníkem) o zabavené pohledávce mimosoudním smírem, nemůže se

n~~)lat~~sti §i~~4

'e vztahu k svému smll1vci (podáluž'níku) dovolávati

~oudniho smíru z důvodu ustanovení § 879, odst. 1 o c. za . a , ex ř č 17206' srov. Č. 9829.
,
.
ctě není právním dúvodem k nabyh anI
trl~ová ~mlouv.a o z~~r~~e ~u stnidvi k zabraným pozemkům, nebyla-Ji
úřadem (ny>ní ministerstvem zemekmhovmho a~J ~atura m Ok \ a,
•

."

•

o

schválena statmm pozem ovyrn
dělství) Č. 17277.

.
T
odkl>d
úmluva, že s~ po .do~u tr:,á~i Obpl~h~í r~on~g~~~~ín~:y V~ýlb;: fen 'proceny obilí a~ltmehcky prurr: er vyk P _j' d P nař. J Č, 280/1934, tak podle
dej'ní cena Jest dovolena Jak po d1 e \i a .
vlád. nař. 'č. 218/1936 Č. 17325.
..'
. dl § 879 obč
k otázce ne.platnosti pos~upu p~l~e~~~~~ ZťbČ~~'~:n p~~vo~ného úpadk~
zák. z důvodu, z)e PObstUip)~i~:~eL~padku z nedbalosti (§ 486, Č. 2 tr, z.)
(§ 205 a) tr. z. ne o pre
č . 17376.
"'11 obc'110du· n"'"
I, . , 'n k provozu dl'j erencmc
smlo~y~, k.terou ,se. srn ~VCJ I sro. c a n~platj o ní předpisy o hře a sázce
spolecny ZIsk a ztratu, Je p ':. na
17419.
.
(§§ 1271 a další obč~ zák.)d c. k'
m majetku z 21. červ:na 1939 JS011 z~
ustanovemm § 1 ,~a'~, o ;':1, o~~ ~v v'd sám nakládá se svými nemOVlkázána jen prá';'nI l~dnam, 1Im~o~\to:'t jejímž vlastní,kem je žid, není
ť
tosí-mi; k vedem exe uc.~ na 7 'len' p'r~lIe § ? dotč naříze:ní č. 17477.
. I' -za'v"'z~k převzatý úmlutřeba zvláš1 ního písemne 10, SC'1Va ,I
. db'
mra v II m: nepresah U]e-l
u,
v,
pro tl
o r Y, m v't' odnikatelské činnosti a () konkurencm dolozce,
vou o zastav~.l11 urCl v~,"P se taková úmluva dQlb1'~'m mravúm t. 17194;
llezbytnot.: m11'u, nepncl
srov. Č. 15702.,
umati rozhodnuti spolku, zda vyloučení člena
soud jest opravn.en zko "
d se H"'přičí dobrým mravům č. 17386.
~e spolku vyhOVUJe stanovam a z a
',.
b
věci
L~jťdnání o odměně za zákr?kY ~n~erve~~:,~Ů'~ v~§.ně~~ ~sdost. Vt obč,
pozemkové reformy odporuje d o: 'rym ~'
,
'k) • 17207' srov. Č. 10412, 14806, L378.
mra'vuonl
za. c . ,
I k' smlouva dobrým
pokud neodporuje zprostředkovate s,. a
č 17429,
dk "prodeJe vyhradJ1ě
.
, k+
komitent přenechá zprostre oV<l;nl
o sobě
smlou\ a, lerou
r b časového omezem nepncl se
určit~mu zproostředk?~at~, 1 ' r:~ odporovati, ]de-h' o vázanost }~a p'ří1 ri s
ctobrvm
mraVum, mu ze 11.m \s
případě muze, ,soud
~
povaze vect· v takove'm
1
olouh011 dol)u .nepnm~r~~ou '., d určiti lhMu která je přiměřena a po
podle povahy je~nothve o pnpa ~h dnost zpr'ostředkování pokládati za
jejímž uply:nuh lest smluvenou vy. fa
uhaS10u Č. 1 7 4 2 9 . ,
d ' dl isu pouhá dohoda,
§ 879" Č. 4 obč. zák.: ,není ne'platnái~~~~e ž~~'~o~tfr~aeázali _platiti vdově
podle které se provozovatedle bkO~l"'h ""IV· ota v .pravideln)'dl časov)rCh
.. k'
.
ern mistru po o' u Je]I o z níž též vdova sk,rze sVť'h o zapo "k ommlC
obdobích ,~,:čitou. penezl~~U cast.~Utnfm~ ~mluvci provoz ,kominické ži\'stupce v zl'Vnosh, upraVl ad s I os a kteté se smluvci dohodli, jak budou
nosti ve vymeta-och obv'Ů ec 1 a V y ,
získávati další :práce č. 17494; srov. c. 3380.
•

•
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Nepominutelný dědic viz heslo: d i I 'p 'O v.::n~n
hesla: poj i š t ě ,n í p e·n Nepřihlášení k pensijním,u, úrazovému, poltStenl VIZ
sijnf,úrazo ve .
,
sed 5 k e p r á v o', ža.loba zápů1'čí.
immisse viz hes I o: .s o II
ohč. zák.).
škoda viz heslo: n á ,h rad a š,k o d y (§ 1293

Nepřímá

_

Nepřípustnost dovolaní viz heslo: d o vol á.fl í.

790
791

exekuce viz hesla: e.x e k II C e (§ 39 • 1
•
37 ex. ř.
c.
ex. r.), ž a lob a pod 1e §§ 3,
0,
novot viz heslo: z pět v zet' ~ I h
odvolání viz heslo' o dv o I aln
,I ~ a o
y rlJZh. č. 17291.
1.
!

v

•

poradu práva viz heslo' por-ad
'
k'
.
prav~
re ursu VIZ hesIo: stí Ž fl o s t d i ' ,
.(§ 130 knih. zák).
DVD ael v
exekučním
Nepříslušnost viz heslo: pří s I
N "'t
. II S II o s t
epnomný viz hesla: pozůstalost 'ro<z' k

řízeni

v

Neschopný svědek (8 591 b ,.
.
'
I II
,a.
Neslusn-e' J'edn"
. 8
o c. zak) viz heslo: po říz e fl í
h
am VIZ eslo: s o II těž .n e k I'
P o s I e cl 'll í.
Nespom' v'
•
a a.
, e nzent viz též hes.Jo: rej st ,ř í k o b c hod fl •
§ 1 (~nes'P'orné říze,ní či, ořad
.
l.
hati vydání ,nezletilého dítěte p~,
,p r a"v a): rodiče Se mohou dam'
Č. 17365.
v nzem nesporném i proti třetí~ osob.a. 11'am
Jes lze ten, 'o 'lmm bylo tvrzeno , v .
v,

?'!covs,tv! I~ dítěti »bez prejudic~ ,~~oJes nemanzeJsky o'fe~, uznal smí r e m
UCastlll.k~ I pOl"Uičenského soudu zruše~o~«.a tento srnu' b~l za souhlasu
otcovs>nT! ve ,slllyslu § 16, I. ,díl 'DaV k o; ,!leJ~e o .bezpodmmečné uzuá,ní
ru~~od~outi 'o uznání -otcovstvÍ ,a Pla~e f. ~;~·Iza~. a Je~t v takovém případě
v nze'01 o tom, zda jsou Si lněn
J;1" ~zlv.neho yoradem ,práva Č. 17509
z;ap'~a,cení pohledávky náfQI~ jed~akO~~~~~~ ,~ 11,~b ob.č. zák,., či-ní-li si n~
z ,duvodu, že věřitel je nearifec nemi'lv j~;y ve,ntel, Jednak O!kresl1{ úř",d
~~mk ,.okresnilio úřad-u opírá 'o ''PI-atn ,ze ,,~e.:ilp~r.ny,._ soudce zko,umati, zda ~e
uca:st~lk knihovJiiho řízení nemů.Že se ~ z~. on .c. ly/538.
pl~tne,ho yrozhodnutí vydan.ého v knihoom,aha!~_ po~adem))rávva,změny pravopravUl predpis č. 17482.
Vlllm nzem, nepnpoush_li t'o zvláštní
odst. 2 (poměr Je jiil1ým zákonům)' '
.
nostJ zákona č. 100/1931 č 17202' t .• '.§ 130 kmh. zák. platí i Za účm_
§§ 6, 37 (účastník""
"sejne c. 14041.
bl
d
rlZenl a opravmění k
k
Y ne os-peJcOlvým činem poškozen
'.
r eur s u): ten kdo
výchovn~ a .léčebná opatření podle § ~e~~s~a~ok, na vto, aby byla uČiněna
all1 poklad ah za zkrácena usnesením o' t k " ~ zalk c. 48/1931, a nelze ho
kdy Je nepoml1111telný dědIC účastníke ~,O\~l~ opatření č. 17353.
, 'I
I I nzem c 17239
Jesu lze pozu1stalostllÍ soud přI z' ';' " v
.
nesp. pat.) rozhodlo nwvrhu ne J~~~~nll l1?ve I13LJ~ViO vyšlého jmění (§ 179
do SOUpISU, Jest nepomInutelný ~ědic út~ln~h~ dedlce na pojetí tohoto jmění
s,:~ře~sky l1áhradnJ'k Je účastník říz ,cas nt .em !ol.1Oto ~ízení Č. 17239.
shzeneho svěřenským Illá:hradnictv' enl ~ proJednaJfll 'Pozusta:lostního jmění
rO~!lO~nutí ~ozůsta1ostl1ího soudu
asr p~~to ,oprávněn k rekursu proti
hlas,en uv do Jeho pozi'tstalosti zaf~d'u e doPO I e.davka ~'Protl z.ťistaviteh při
?p:.a~nenv k .re-kursu :prah rozhodnutí~
'pastv p~zustalosti; nenl však
JmellI z.arad'uje do a k t i v pozůstal f po~ustalostntho soudu, že se část
pokud Jest odkazoV!ník (VVV t 1
os I c'. 7275.
k t?mu, aby se odkazovn~~l ~ťib~Z~]~t~IOS!9 účastníkem řízení Č. 17447.
pozustalostního řízenf se nevyžad J y ~entel pozůstalosti st<rl úČastníkem
dědictví od dědicova Jmění nýlbrv ~{e'v,aJ.X m~ bylo p o vol e n o oddělení
§ :J~ obč· v zá}c." není-li zř~jmě b~zdg~~J~z, l~ a
na jeho povolení podle
§ • porusellI
zasady o slyšení účastník o y o;
7.
byl zkrácen ve svém přání aby b l l vu n;uze vytýkati jen účastník který
§ 25... (o d k á z á n i III ap,; řad y r ~ ~s:n. c. ,17?20..
'
m o z Jl o S t provésti zjištění práv~ neb )' ..dá~~ nespollinemu soudci toliko
zení! ,~'eifl-ař:izuje mu ,však ab~ tak čj- '1 o p~a~I~I. o p,?měru v ne-sporném -ří
odka:zaní účastnfků na ří~ení s orné nt ': ~zd~m pnpadě Č. 17458. uvedených v § 41 uved. zák.
1745~.elll zadnym z důvodťt zmatečnosti,
Y

o

llllie
o

r;J,

1.

Y

§ 41 (d ů vod Y z mat e č n o s t i): odkázání účastníků na sporné řízeni
podle § 25 nesp. zák. Č. 100/1931 není žádn)'m z důvodů zmatečností uvedených v § 41 řeč. zák. ,č. 17458.
§ 46, odst. 2 (n e z á k o n n ,o s t): jde o právní posouzení věci, měly-li oba
soudy souhlasne za to, že stav, v ,němž zá:ležel rozvodový důvod, již v době
žádosti o rozluku (§ 17 rozl. zák.) netrvá Č. 17448.
.jest nezákonností, nebyla-li v řízení o uložení vyživovaCÍ povinnosti vzdálenějšÍ' osobě, jmenované v § 143 obč. zák (dědovi), zjištěna nezpůsobilost
k výdělku bližší osoby (otce a matky dítěte) a 'né-majetnost oprávněného
k výživě (vmuka) Č. 17500.
pokud jde o nezáJk<onnost, jestliže pozůstalostnÍ soud pN projednávání pozůstalosti -po společníku ve.řejné obchodní společnosti uložil společnosti p'řed
ložení bi'lance s pOhrů,žkou »']Jřiměřenýoh donucovackh ,prostředků podle
e:xekučního řádu« Č. 17278.
nejde o nezál}{onnost, nebyla-li v takovém případě přijata soudem dědická
přihláška, ,kterou učinÍ!! op-atrorvnLk jménem dědice, třebas při tom navrhl vydání ediktu podle § 131 nesip. :pat., edikt však rvydán 'nebyl a návrh zůstal
,nevyřízen Č. 17370.
§§ 125, 126 ne&p. pat. ,nebyly porušeny (§ 46. odst. 2 nesp. zák.), odkázal-li
pozůstalostní soud ,zákonného dědke na pořad práv.a proti dědici z posledního pořízení, které bylo zřízeno v náležité formě a jehož pravost nebyla
popřena, 1řebas zákonný d.ědic tv,rdí, ž~ jde jen 'o' dovětek č. 17458.
Lne-jde o ,nezákonnost, vylO'žily-li ,nižší soudy ,souhlasné § 4 vlád. ,nař. Č. 256-/
1938 o doč'asnýoh omezeních v živnoste,ns::-'ém a jiném vSrdělečném podnikání se zřetelem na § 10 téhož nařízení a § 17 zák. o společnostech .s ruč.
omez. Č. 58/1906 ř. z. tak, že ten, kdo žádá o zá:pJs nově zvolenSrch jednatelů
do obchodního rejstřiku, musi sám soudu již před zápisem 'předložiti prů
kaz, jehož -je k tomu třeba s hlediska dotčeného vládniho nařízení, a že rejstříkový soud mťtže naříditi je'ho předloženi Č. 17235,
nepříčí se jasnému a ,ne:poohybnému znění ,nebo smyslu zákona prá,vní názor nižších soudů, že opověď o zápis výmazu prokury jest podati principálem osobně nebo v ověřené formě Č. 17295.
v knihovnkh věcech ,není proti souhlasným usnesením' dopuštěn mimořádný
dov0'laCÍ rekurs (§ 46, odst. 2 zák. Č. 100/1931 ,č. 17202; slej,ně Č, 1404\.
§ 130, odst. 1 -kmih. zák. plati i za účinnosti zák. Č. 100)1931 Č. 17202; stej.ně
Č.

14041.

Nesprávné právní posouzeni viz heslo: ne sp o r n ě říz e.fl í (§ 46, odst. 2 nesp.
zák.).
Nesvéprávný viz hesla: i'Z,bavenÍl svéprávnosti, z.půso'bilost ke
sporu.
Neúčinnost rozhodčího výrok-u viz heslo: f o z h o -cl čís o li d.
Neurčitost žaloby 'viz hesIo: ž a Io.b a (neurčitost žádosti).
Nevěra zaměstnance viz heslo-: zaměstnanci' s'oukromí (§ 34, Č. 1 zák.
č.

154/1934).

Nezákonnost podle § 46, odst. 2 zák Č. 100/1931 viz hesLo: 11 e 's por n é říz e nI
(§ 46. odst. 2 nesp. zák.) .
Nezaměstnaní (v I á ,d, [! a ř. Č, 77/1936): výhodu poclle § 8 vlád, nař ..č. 77/1936
nelze přiznati věřiteli, ,když se jí v rozvl1hovém řizení nedovo'lá'Val ani výslovně ,ani pouka'zem na -to, že dražba byla odložena; Inestač~ žádá-'li věřitel
přisouz'enÍ úroků od určitého dne a jiného lPřislušenství, 'netvrdí-li, že jde
o pohledávky oS příslušenstvím vymáha1né exeku.cemi a že ty by1y odloženy 'č. 17339.
Nezdatnost viz he,lo: nál11"ada š'kody (§ 1315 ohč. z~k.),
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Nezletilec viz též heslo: ne d o s pěJ e c.
k otáz-ce p.latnosti převzatého závazku 112>:letilcem Č. 17301.
má-li samostatně převzatý závazek nezletildiv bi'ti uznán za platný podle
§ 246 obč. zák., musí býti úměrný kapiŤ-alisované hodnotě příjmů, jež mu'že
nezletilec očekávati v dohledné době Č. 17301; srov. Č. 12643 a 9794.
nepla~ná je úmluva, kterou se nez.Jetilec zavázal bez spO'lu.působení svého
zákon.ného zástupce zaplatiti odměnu tomu, kdo mu opatří zaměstnání, jestliže slíbená mzda z tohoto zaměstnání moh'la mu vynésti jen tolik, aby
uhra-dH ,nejnutnější životní p-of.ře-b-y, a nemohl-Ji z ni splniti převzatý závazek
Č.

po

17301.
skončené

poručenské

dítěte

a: vydání

jmění

soudu

skončena

(§ 251

věci,

t. j. po dosažení zletilosti nemanželského

pokladny jest pů.sobnost poručenského
zák., § 216 nesp. pat.) a poruče'llský soud nemůže .proto již konati žád,né úko.ny Hni šetření k ,nápravě vad, které se snad
staly č. 17265.
nezletHec je procesně způsobilý ve sporu týkajídm se jeho nároků z pracovmí (služební) smlouvy, kterou uzavřel se zaměstnavatelem jménem neZlletilce jeho otec a pOdle které nastoupil nezletilec za měsíč'nÍ plat a stravu
službu a vystoupil na dobu tohoto zaměstnání ze stravování ro'dičů, třebas
se pozděj,i opět do jejich stravování vrátil Č. 17305.
poru,čenský soud jest oprávlně,n věcně rozhodn.outi Úl návrhu advokáta, aby
mu byla podle § 16, odst. 4 adv. ř. poukázána odměna za vynaloženou námahu a ztrátu ča:su z peněz, ,které získal .nezletilec ve gp'oru, v kterém jej
jako zástupce chudých za!S.tupoval a jež byly pro :nezleti1ce složeny stranou
podlehlou do sirotčí pokladny t. 17434.
nezletilý, zaměstnaný jako děLník s mě:síčním pJ.atem 500 K, může samostat.ně platně ,podstoupiti pojistnou smlouvU' o autě jemu ná'ležejídm, činí-Ii
pololetní prémie pouze nepat,rnou částku Č. 17531.
ve sporu vznik'lém z takové smlouvy nepoHebuje nezletilý spolupůsobení
zákonného zástu~p'ce Č. 17531.
NezpŮSObilost svědků viz heslo: po říz e n í p o s led n j. rozh. Č. 172
procesní v:iz heslo: z p ů s o b i los t k e s por u.
NicotnQst smlOUVy viz heslo: neplatnost smlouvy pod'Je § 879 obč.
zák
Notář! II notářů lze doručení provésti v bytě i v kanceláři, jsou-Ii v mís.tě doručení
Č. 17446.
- .o náhradním doru'čenÍ v bytě notářově plati § 102 c. ř. s. Č. 17446.
,Notářský řád: předpis § 175 :n~ot ř. jako spedáJl'n.mo ustanovení nehe užiti obdobně é. 17359.
spis (zák. č. 76/1871): pokud odevzdání pojistky jest darování mezi živými,
'nevyžadující formy notáiíského spisu č. ]7323.
Nově najevo vyšlé jmění viz heslo: p o z Ů s t a los t (§ 179 nesp. pat.).
Novoty (podle § 504 c. ř. s.) vaz heslo: zpětvzetJÍ žaJ,olby rozh. Č. 17291.
Nucené zastupování advokátem viz heslo: a d v kát.
ze

sirotčÍi

obč.

°

Občanství

státní: lhúta k předložení osvědčení o státním občanství ve sporu o rozvod jest ,],hMa soudcovská, kterou lze prodloužiti Č. 17413.
Obec viz též heslo: z a m ě s t n a ll' c i o- b e c n í.
starosta obce (na Mo,ravě), ,která je provoz:lvatelkoll .Jo mu (§ 1 zák. o úraz.
poj. č. 1/1888), nepatří k osobám uvedeným v § 47 úraz. zák. č. l7333;
srov.č. 128, 15728.
správa obe'cní,ho jmě'ní a úprava fjinanč,niho hospodář
s tví (zák. Č. 329/1921): usnesení místnHlO zastupitelstva osady o zm-oenění advokáta ,k provedei1~ knihovního pořádku bez s o u .': a s 'll é h o za-

y "
~'
ke'ti výdajŮ není závazné, nebyla-li vydání pojata do
bezpecem uhrctoy na
J
rozpočtu Č. 17360.
,y'
latu své 110 zamts!',nance mčité částky a
závazek obce, ž~))l1~e s,ra~~tl1zz.PbHné zálezitosti obec-ni spráVy č. 17392.
zasílati)e.)eho v;nteh, nal e: 1 zn;el~cení' uVťdených částek. ze sveho, :~dyby
zav~zule-l1 se vsak IOb~C '(lkého~oJiv důvodu provedena~. les!, k tomlllo zasrázka z platu nebya, )"h obecního zastupitelstva c. 17.,)92.
.
vazku potřebí lIsneS~nl Jej.! o v,:, 'h stat1o! lJepřísluší 'právo rybolovu, porůzné: obci,)ako ~~ravkyJ11 \ver~j~~lvOod 11~ př. vydržení č; 17.1~~.
" .
kud nedokaz e zvlastm nabyvac 'k :' r 'večištém které nem v jeJlm sDukw·
nejde o vlastní .vody ~bce,v I?r~,te ~Jtl~t~;m Č. 17163.
.',
mém vlastnictvl, Ilybrz vere.~n)Ft·Y převzata bylo-li usnesenJ obecmho za~
zápůjč:ka pro farm obec nem pa l;e Y' sko-k~tolické farní obce o převzeh
stupitelstv:a, ,učin~né v Zkas\o~p~lf1lfa~:~ budovy, zrušeno ,nadři'Zeným úřadem
dluhu 'Vzulildeho slaV1bou os e a .
,
, 17 267 .
Y éh' o v'na odklizem
c.
,
'
,
náhradu -nákladu vyna 1ozen,
6)
k rozhodnuh o narok~l, obce I~~ -k'
DožámÍ policie (za-k. c. 45(187 ,
stohu které bylo nanzeno pn vy onu .
,
,
v'd'
Y'I muze
.. J'eJ' zvyra ne s oudy c . 173?9_
rl." \'od r za: určitý pausa,
jsou ,povolany
obec, 'která sjedn~'!a smlo,u~u o d? ~;~~'ném }paušálu nastal křl~klavý nepom er
šiti jestliže hy pn s:tr,vam ,na u!~ r
Ve_li se tomu smluv ce, nutno se dome~i vzáje~nÝ,m ,pl~~nli:my S~~Uo\~Cu~ ,~~e\:veden)' ,nárok přiznati jen za dobu
máhati zvysem pausa u za Q,
od trvání žaloby č. 17~16.
farní viz heslo: farnl obe,c.
školní viz heslo: školstvJ.
Y' o tk
hodnoty 'nemovitosti,
'Obecná cena viz hesla: dá v k a ~ p r 1 rnu y,
II
S pOlOVICI ce
.
zkráceni pre. "'v.
.
"
obec rozh. č. 17333.
.
.
onan
Obecní činovníci (funkct
) VIZ h~s!o·o s·tku l1odnoty nemovitosti.
.
h
l
'
dávka
z
pnru
dávka VI,Z eg o.
h
17~33
starosta viz heslo'. ob e c !DZ . C.
~ o' b ť C n í.
_
strážník viz hesl o : zl a m ~ s~ ~: tne aCn c -i ob e c n í.
_
zaměstnanci viz h -es o: z <
dl sS 65 a dal 1. n.
' o d viz heslo: pří s I u š n o s t po e ~~,
.
b
O ecny s u
d'f
nčnÍ obchod\'.
Obchod diferenční viz heslo:
1 ere
_ s losy viz heslo: losy. ' k
'obchody.
splátkový viz heslo: splat ove
.
I s.polečnust veřejná
.
1 I 'd II t í d" 11 i c 11 vIZ hes o:
Obchodní kmhy: na, 1 e n
v
ob c hod n Í.
_
reisti'ik viz heslo: f:jS,třÍk
I vnosl veřei,ná obchodní.
_
sp·olečnust veřejná VIZ heslo: s op o ~ c
k r o m í ('zá1{ č. 154/1934).
.. 1 1
městna ncI sou
,.
Obchodvedouc1 VIZ les:Q.: za
,
' b -hody.
, . heslo' s'P 1 a t k o v e o C h t
Obchody splátkove V I Z ·
, h
e m ě děl s k é m pac - ~.
,
va pachtovne o prl z
Obilí viz heslo: u?ra.
. ' rava pachtovného.
'v'
Obilni monopol, ustav VIZ ~esl0. ,u P,
bč zak.): není-li i'isto, }da ucmk~
Obnova mat1Želskéh?1 s.p~le~~~~~l n!'~o~l~~Ul~ opětn)'m ,spojením m~zel§fi
r;~~~
rozvo.ctove 10 10Z
d 'k . fO povolem rozluky po e
,
obč. zák.), nej~o,u.-.tu opo ~ln, y Ps, o'ení manželu na ,roz'Vodov~ rozSUák' zjišťovánI uCluku opetneho P l l 'k
17335' 'srOV. c. 16768,
~ek' 'přesahuje. meze řízení po.dle § 17 -roz. za . c.
J
I

v

,

v

Y

v'

,

S§

y

16372, 13943.

.'

oddílu pens. zák. Č. 26/1929, ~eni do-

řÍzeni (spornéhO): ustauovem~1 X. Y s o žalobě o O'bnovu říZťl!11 ~. 17~91:
tčena platnost §§ 530 a .n~'SL ,c. r. ~ysli soudy pojišfovaci, mkohv rad-ne
_

§ 159 odst. 3 zák. 26/192 mana
soudy Č. 17491.
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jestliže žalovaná strana navrhla především zamitnutí rozluky manželství
z viny žalobcovy, jest oprávněna domáhati se obnovy púvodního sporu,
skončeného POvolením loz-luky z její viily, a to tak, aby žalaba byla
zamítnuta,

třebaže

se vzdala v pU.vodnÍ,m Sporu oprav:ných

(§ 472 c. Ť. s.) č. 17387.

prostředků

lze Se domáhati ob:novy z dóvodu podle § 530, Č. 7 c. ř. s., dozvěděla-li
se strana teprve po vydání rozsudku o jménu a- adrese svědka, o jehož
existenci sice Věd("ia již za sporu, jehož VŠa!k nemohla vypátrati, Ježto{)
šlo 17456.
o osobu nezrnámoll a jednání spnrných stran jen náhodou přítomnou
č.
nerozhoduje to, že se strana o

svědkovi

v

pův,odnim

SpOfU

nezmínila

a nenabídla dúkaz jeho výpovědí, když by alui ve lhůtě, snad jí soudem
udělené (§ 279 c. ř. s.), po něm nemohla pátrati, inýhrž mahla .počítati
jen s tím, pod:klad).
že by ho mohla náhodou nalézti č. 17456; srov. č. 3511 (jiný
SlÍ{ut,kový

při žalobě o obnovu podle § 530, č. 7 c. ř. s. lze přihiédnouti Jen ke skutečnostem, které nastaly před ukončením základní rozepře a Jichž strana

nemohla bez své vj,ny použíti ve svůj Prospěch
č. 2946, 3889, 4836, 8121, 11166, 15465.

č.

17491; v témž smyslu

(p ř í s I u š n o s t): jestliže v základní rozepři jednal a rozhodl samosoudce (§ 7 a) J. n.), pHsluší sam·osoudci též jednání a rozhodnutí o žalobě o obnovu, nehledk na to, zda se jednání a rozhodování omezuje
jen ,na otázkif důvodu a přípustnosti obnovy, nebo zda řízení to bylo
spojeno s jednáním ve věci hUtv'ní, a zda šlo v základ;ní rozepři o ná~
roky majetkopráv:ní nebo statusové č. 17233.

řízeniprávn'Osti.
o zbavení svéprávnOsti

viz rozll.

č.

17471 u hesla: z b a ven í s v é-

(kondikce): kdo učinil ná,ldady ,na paohtovanou věc za
trvání pachtu jménem pachtýřovým a pro ně'ho, 'není oprá'vněn žádatí
jejkh nállradu na propachtovateli Č. 17174.
smluvci, který byl neplatně óbmyšlen v pojistce a zaplatil prémie ze
svého jmění k zacilování nárOlku na ,pojistnou sumu, přísluší P.roti odporujícímu věfiteH nárok na náhra-du těchto nákladů podle zásad vytčených v §§ 331, 3'32 a 336 obč. zák. č. 17248.
kdy jsou bezdůvodné nároky tuzemských státnkh příSlušníků proti ,státu
l11a ,náhradu za válečné úko,ny hledic na zák. č. 236/1924 a čl. III haagské
dohody z 20. ledna 1930, č. 184/1932 Sb. č. 17252.
§ 1431 obč. zák.: směnečný rukojmí, na kterém se směnečný spalurukojmí domohl postihem žalobou celé pOhledávky, kterou zaplatil za
dlužníka, nemŮže Se .na spolurukojmím domáhati podle § 1431 Dhč. zák.
částky, ,která podle jeho ,názoru přesahUje jeho rUikojemský závazek, nedošlo-li k vydání pi'ateh:ního směnečného rpřítkazll tk: ža'labě spolu_
rukojmího POdVOdným nebo záludn)'m jednáním č. ! 7440.
kondikce .podle § 1431 obL zák. :předpokládá, že byl placen -nedlUih;
nejde O' Obohacen}, když druhá stra.na dostává jen} co jí po právu náleží, ,bez rozdílu, zda jí plní dlužník sám, nebo někdo j-iný 'za něho
č. 17528.

Obohacení

bezdůvodné

pOddlužník, rkterý vzaí postup pollledávky lna vědomí, ačkoliv ,nehyla dodržena č.forma
formy
17528. ujednaná pro postup, nemůže uplatňovati rnedo~žení
dlužník, jenž plnil vymáhajícímu věřiteli, ač věděl, že zalba'vená. pohle-dávka byla před zabavením PoStOUipena jiné osobě, nemťiže na vymáhajídm věřiteli POžado~'ati plnění zpět č. 17528.

d .,. fa určení náhradního nároku na
§ 1435 obč. z~k.: vdnba/o:~1O Ui~fl losá:hl směnou vyvlastn~n~ho P?_
vydání zisku} lehaz vy-\ as ~o;at
ároku může se vyvlastneny domazemku
s
jiným
'p0zem~em;
~
~
?v~dni
obohacení (§ 1435 obč. zák.)
hati lla vyvlastnovateh pro ez II

č. 17178.
..
",
'0' v dražiteli nárok na náhradu ~á
vlastníku nemovlt?sŤlv.,n~pns-lusl
ti : řizení po jejím odhadu a pred
íh
kladu, který. . n~ ni (u§c§m{~3z; ~~~7u~~č. zák.); ,nerozhoduje, zda vydrajejím vydrazemm,
'''dVl "H' nic č 17312.
žitel o učiněném -nakladu ve ~', Cl... '::idělen' ozemek z pozemkové
ručení osob, :k!~rým bd~ p~~t~z~~~~~~e~íl podle ~ 326 až 33~ ~bč. zá'~.
reformy,
pr'~.1emuz
leJl~h va:s
blezt J11.,~opozemkU
prodal pozemek propušteny ze zavůči tomu,
\
v.

kl

v

boru č. 17314.,
.
. . ..ko :khž ne-pocfi.vý držitel, nabyl,
nárok na vrácem ,n:bod in~~lrad~b;~~~e~íl j podléhajícím 301etému proje nárokem z hezd,uvo ne o f etus neglectos a na náhradu za veskemlčení· nárok na -nahrad~ za ru f
držbou je n-árokem -na náhradu
rou škbdu vznilklol1 vlastmku nepol"c l~OU dl".§ 1489 obč zák. Č. 17314.
.
škody a po dl e·h'a tříletému prom cem po e
začáte·k _pmmlč'ecí lhůty Č. 17314.
Obrana viz hesIo: námitka ... t
. soukromí rozh. č. 17334.
t ·t
. heslo' zames nanCI
I
Obrana
s
a
u
VIZ ' . "
. pře s 'P o.J o v i cic e 11 y roz 1.
Obraz starého mistra, viz hes-Io: Z k r a c e ,111
,
•
č. 17455.
Obsazeni soudu viz heslo: s a m o s o u d c e. , '

Odbětný dluh v~z hesI~: s m I ~ ~ : ~ 'Os ~ ~ : : : ~ ~ k t i v 11 í.
Odborové organIsace ;IZ heslo. č 305/1922 viz heslo: z a o pat ř o v a cíp
Odbytné 'Podle vlad. nař . .

~,

žit k y.

Odděleni
jmění
P

.

tomu alby se ,odkazov.ník nebo jiný

0-

věř~!el

(§ 812 ?vb ct' ~k a k"p,~zůstal~stního říze1lÍ} se nevyžaduje, aby J1:n
ozůstalosti Ista! ucas
~l' e;nd'"d·
J·mění
dědicova , nýbrž stačí JIZ n aoddelenI
e lC tv·'.od
I,
I
by-Io
po,:
o
e
n
o
I
'
11
ni-li
zřejmě
!bezdůvodný
L 17447.
vrh na Jeho povo enI, e
,

I 10' smlouva scho'Vacl.
Odebrání uschované vecI vn les
lez ni ční z a si la te 1.
Odesilatel viz h;sla; d op r a v a "z e
dvl as't nic t v i.
.
Odevzdání (tľadlce) VIZ heSlo::pre,vo , k
přírůstku hod,noty VIZ
." I
vymere J1 1 d av y z
·t
t.
Odhad: z a II c e e, rn
.
v, r II ~ t k li hod n, oty 'n e m o v lOS 1.
heslo: d a v k a z ,p r l . tn.1 nemovit'Qsti aby nastrune-li po pro'
~,
'. J·est na vlas Hll
I
"
.
"
hod
, v n v jakosti nemovitosti nebo v )eJI , _
v exekučntm flzem.
vedení odhadu podstatna zme a ·d·"
popud k pro ve dem noveho
notě, dal způsobem zákonu OdPOVl' ajlC11ffi I
v

••

v·

odhadu

č.

17312.

v,

Otku hod'noty nemovitosti,

Odhadní cena viz hesla: d á v k a z !P-b~ 1 r ~ kS ) .
d "k d Y (§ 13?3 o c. za ..

ľ

,

·n á 11 a a s \ o
- , .,
'posledni vuli nikomu ani celou
'v
o
'tev.
1 neza11echl'!
, v pon
v'd.I..
o ,J'ed-.,
Odkaz: jesthze
zuSta~1
v' _v//plsemne
·st pozůstalosti, nybn
1- lep
-pozustal-ost, am urCltO~ ,do~~r~~~ ~~stkách které dohromady lThe'VycerpavaJ'
notHvý,ch vč-cech ,a. o )e, n.o 1Vy~ c sledni DoHzení pouhým do:yětk,em, lllcelé pozů,gtalostm lme:m, le~t 11e 10 yo o'menovaJ některé obmyslene osoby
'01\
k I·, za·ve"t,·, třebaže zůstavlte v TIem P J
v

jako dědice č. 175?6. v
'1
v d) není dotčeno ustanovení dozákazem přesQuvah danc f.§ 3~~. ~a'cbo Pr.roČnim ,duchodem plnil od:kazovvětku,
jímž zůstavi!el U lO:ll dC l~l',p~'iP~dSající na odkázaný důchod č. 17381.
níku i rentovati a ducha d'O\TOU d an" r

796
797
k tomu, aby se odkazov,ník stal účastníkem pozů<::talostního
vyžaduje, aby mu bylo p o vol e II o oďdě!ení děd',·ctv,· Od' J' r!z~nd"'ds.e ne'!'b.rz, st ael )lz II a v r 11 na Jeho povolení podle ~ 8l? ob mem'k,e I'COVa
. ~
zre]me bezdU'vodný č. 17447.
.
':) _ c. za., ne11I-1I
y'

n

v

Y'

•

"V"

Y

Odkázání na POřa~IPráva p~dleJ§ 125, 126 nesp. pat. viz heslo: p o z Ů s t a los t
---:; ..poa e § 25 zak. c. 100/1931 viz heslo: fl e s por n é ř Í
' (§ 25)'
- , vect pozustalostní. německému soudnictví viz heslo: p o z li st: ~ ~ ~
Odklad exekuce: ,P rot 1 Z e,m ě děl c li m viz heslo: zem ě d č I i
pro t I II e z a m e s t II a ný m viz heslo: II e z a m ě s /0 ~ II í

t:

-

v

.

-

(~almare) advokáta viz heslo: advokát (o,dmčna).

Odmena

.

zamestnance viz heslo: z a m ě s t II a II c i s m I o
. I'
.
z.pf'·
, u v a s uzebnl
aCI pres cas VIZ heslo: dob a p r a c o v n í ' h
~.
'.
zprostředkovatele (provise) viz heslo' s l i 1 o o s m lad 1.'I1~ o v a.
tel s Ik á.
.
!.
U vaz pro str e d k o v a-

-

v

v

•

Odmítnutí >doy(}lání, odvolání, stíZflost viz hesla:
Stl Ž n o s t.

d o va.] á n í,

o d vol á 'll f,

st3tního zastupitelst.ví (v ř ;.x e fl í o z b a v '" ní sve' p r a' n t '
zení o zba - '
'"
~
.
v· o S 1): v ří
Č. 17371.
'lem svepravnoRÍl nelze. odmítnouti státní zastupitelství

znalcey: sly~e'llého v řízení před Soudem prvé stolice .nelze od '..
f
predpojatost teprve v opravném řízer::í Uebas d 't ",' l11hnOU 1 pro
v dobY
. 'd
o "
o ml aJKI strana neznala
č. 1748~. piova cm znaleckeho dukazll dlIVOd předpojatosti znalce
Y

Odpor

' .

•

(rl á m i t k y) P G V i n 11 é hop rot i
r
' I
.
'heslo: ža-loba podle § 35
y
v) ma 1anemu nároku vh:
ex. r.
třeU~h ~s~h,p:oti výkonu exekuce viz heslo: žaloba o
y
proh .pnkazam rOzvrhované podstaty viz heslo' d
y b P dle § 37, ex. r.
movitosti (rozvrh).
. raz a vnucena ne-

Odpor~j~ci si dědické přihlášky viz heslo:.p o z ů s ta; o s t

(S§ 126 } ? 6 .

)

Odpov~unosty za škody způsobené provozem motorového vO;idJa 'zák ~les:p~ pat. .

L z,. C, 81/1935) viz heslo' a II to m o b'l
.
. k on. (
• c, 16_/1908
_
'.'v ~ ,
.
1', o V Y z a
Odpovednostnl pOjlstem viz heslo: pOJ' i š t ě 11 í sml II V 'o "
Odp'
urcl narok ~zák. č .. 64/1931) v ,]{o'nkursu vlz hesio: konk .
§ I odp. r.: bX1a-h nemovitost, :kterou dlužník prodal odPorovate~ 1 s.
I
vo~, zatl~.e~a 'D e IP 1a t II o II hdeikomisární substituc'
oou, s,m DU~n~mka fJdeIko:mi~á:ní substituce odporuiídrnu věřiteli I~e ne~J~n! po~lce k uspokOjeni Jeho :pohledávky bez 'omezen' .
d v e111 .exe_
vitosti Č. 17324.
- I I na po 'SŤatu nemoI

o.

•

,

! knihov,ní ~á'Pi~y,

•

jimiž se mění nebo zrušují knihovní dlužníkov
'
JSou praV.11lm jedná:nim, které má vzápětí prá ' 'y. k
a prava,
kovo jmění Č, 17412.
vm ueIn' y pro dlužní§ 2 oop. ř.: k odporu stad i dlužníkův úm 1
'T
y,
ři~e!.ova 'nároku do té doby ,podmínečn~~o zTe~~;'~ moz~; US?oko~'elllí v~
m~lJIv smlu:,ce v,čděl ~e~bo rnusH věděti č. '17412~ze o om umyslu dluzt
.
"'.,
llarok manzelskeho dltete, vyživovaného zatim'
v penězích, je podmíněný 'estliže mu
k'
,}ll .~a ura, na vyzlvne
~ebo jinak znemožněna ci. J17412.
pa Je vyzlva ln natura odepřena
1 kdy.Ž odporovatelův dlužník obdržel od svého s 1
nou pohled;áv,~u úJ~latu v hotovosti, je dlužníků.v V~i~~c~o::u posto~~~
cen a opravnen Ujednání postupu odporovati .' t
'
pen: z. 1!;t~
~~1~~~káv~~jeztk~t ,~odi~hhajicíh~ exekuci, nezapI~t~~li o ni~e.l~Jiit~f~~-ljeh~
rzenyc penez a netvrdi'l-li ani dlu.ž.nfko
I
•
by odporování nebylo s to ' řivoditi bud'"
. ~~ sn; u.vce, ze
uplne ne,bo castecne uspokojení dlužníkova ·věřite.Je č. ~7376.
I

jde-li při knihovním zápisu o splnění pravého a splatného závazku
z právního jednání již dříve sjednanéhD, lze podle § 2 odp. ř. odporovati
knihovnímu Ziápisu bud' tehdy, byl-Ii provázen pletichami, nebo tenkrát,
b)"ly-'1i tu subjektivní podmínky § 2- odp. ř. již při základním jednání,
které tvoří zárovei'i s knihovním zápisem skutkovou lPodstatu odporu;
v takovém př~padě je zachována lhůta k odporu stanovená v § 2 odp. ř.,
stal-li ·se v této lhůtě knihovní zápis jako poslední akt odporovatel,ného
jednání Č. 17412.
k pojmu 'p'letich, které mohou činiti knihovní zápis odporovateln)'m
podle § 2 odp. ř.č. 17412.
podle které doby jest posuzovati otázku, zda dlužníkův smluvce věděl
nebo musil věděti o zkracovacím úmyslu dlužníkově, jestliže mezi základním jednáním a jeho knihovním provedením uplynula delší doba
Č. 17412.
zkrácení věřitele pře.dpokládané v § 2, Č. 2 odp. ř. je tu i tehdy, když
jmění, - .které dluŽlníkovi zůstalo, ne-ní tak snadno dosažitelné exekucí
včřitelů, jako jmění, které dlužntk ·odporovatelným jednáním zcizil;
Je napl:nění pojmu zkrácení může postačiti, že dlužníkovi zůstal z jeho
majetku jen nárok na příděJový pozemeik, jehož exekuční ZlpeněženÍ
podléhá svolení stát.n~ho pozemkového Madu Č. 17404.
§ 4 odp. ř.: zřízení jistoty za pravý dluh toho, kdo ji dává, není bezplatné
jednání podl,e § 4 odlP. ·ř. ani tenkrát, když včřitel neměl nárok na poskytnutí jistoty oČ. 17467; v témž smyslu Č. 16420.
§ 9 odp. ř.: je-li možno doski uspokojení vykonatelné pohledávky přímo
z dlužníkov.a jměni, jde o peněžitou pohledávku ve smyslu § 9 odp. ř.,
třebas exekuč,ní titul o oné pOhledávce nezněl na ,prvním místě na plněni
peněžité, jako je tomu ·na př. tehdy, jestliže je dlužník -odsouzen zprostiti
svého věřitele ,povinnosti k zaplacení ·vyměřené dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti, její'ž zaplacení smluvně př-evzal Č. 17215.
§ 10 odp. ř.: i:ndiv,idrua:lli·sování pohledávky, pro niž chce věřitel odporovati,
v oznámení podle § 10 odp. ř., vyžaduje se jen tehdy, má-li ·oz.namující
věřitel proti dlu-žní'ku více pohl'edávek Č. 17214.
§ 14 odp. ř.: domáhá-li se odporujíd věřitel, aby dlužníkův smluvce trpěl, aby
byh v pořadí před jeho pohledávkou na dlužnÍ'kově nemovitosti vlože-na
pohledávka věřitele, není závady, aby nebylo žalobě částeč'ně vyhov(:no,
pokud je v souladě -se zákonem (§ 14, odst. 1 od-po ř.), to jest, pokud
má míti ten účinek, že žalovaný dlužnikLl'V sm!uvce musí trpěti, aby
,odporující věřitel vedl pro SVOll pohledáv.ku exekuci v pořadí pohledávky dlužníkova smluvce, na jejím místě a před ní č. 17385; srov.
Č, 15855.
zcizil-H d.J-užni-k odporovatelným zabráním zboží, které bylo z části jeho
vla.stnidvím a z části zbožím daným mu do komise, lze vyhověti odpůrčí žalobě jsou-li jinak splněny její podmínky - jen stran toho
zboží, o němž se zjj,stí, že bylo dlužmíkovým vlastnictvím Č. 17428.
Odvolání: II e·p ř Lp us t n.G S t: s hlediska přípustnosti odvolání jest posuzovati
nároky uplatňo;vané z .důvodu 'náhrady škody pro pošk'ození ,na těle (bolestné, ušlý vý'dětek) j-ednotně č. 17495.
o b s a z e -ll í s o u d u: k otázce řádného obsazení odvolacího soudu ve vě
cech pracovních; pukud je řizenÍ před 'ním vadné Č. 17469.
§ 496 c. ř. ·S.: rozhodl-li prvý soud novým rozsudkem stejně j.ako rozsudkem prvým, který byl odvolacím soudem z důvodu § 496, č. 2 a 3 C. ř. ,8,
z.rušen, nejde tu o případ § 502; ·odst. 4 c. ř. s.; je.stliže hodnota 'předmětu
sporu nepřevyšuje 7.000 K a odvolací soud neprohlásil dovolání za přípustné
pro zás.adní význam rozhodnutí, není- dovolá!ní proti potvrzujícímu rozsudku
odvolacího soudu v takovém případě přípustné č. 17342; srov. Č. 4465.
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usneseni odvolacího soudu, jímž zrušil zcela rozsudek .prvého soudu, zamí-

tající žalobu o uznání nemanželského

oŤc'Ovství

a placení výživného,

ačkoliv

z důvodů zrušovacího usnesení je patrno, že odvolací soud rozsudek prvého

soudu v otázce uznání nema,nžel:ského otcovství

zrněn.H

a že zrušení se týká

jen ,nároku na výživ.né, s nímž se prvý SQud v důsledku svého odchylného

názoru o otázce uznání nema,nželského otCQí.TstvÍ nezabýval, je podle § 477,
č.

9 c.

ř.

s.

zmatečné Č.
pořízeni viz

17496.

posledního
heslo: IP o ř Í' z e II í P o s 1e d II í rozh. Č. 171220.
Odvratitelnost: pojem odvratitelnosti ve smyslu § 2 autoru. zák Č. 17486.
Oficiant kance:l3řský viz heslo: z a m ě s t II a II c i stá t II í.
Ohlašovací povinnost viz hesla: poj i š t ě n í pell s i j 'D í (§ 5 pens. zák.), Ú r az o v é.
Ochrana náje.mniků: podle § 6 zák. Č. 44/1928 ve znění vyhlášky mi-ll. soc. péče
Č. 62/1934 přIsluší osobám, tl nichž jsou Slplntny pOdmí:nky dotčeného ustanovení, ochrana náj-emníku i tehdy, je-Ii .předmětem jednotné nájemní
smlouvy nejen olbyrná místnost, ale i jiná s ní související mís-tno·st (krám
nebo provolovna) č. 17238.
Ochranná lhůta (§ 1 zá·k. č. 61/1925) viz heslo: cl o b a p r·a c o v n í o s m j, h od 1 TI o v á rozll. č. 17223.
opatřeni viz heslo: náhrada škody.
známka v-iz heslo: převod vIast'·Í1ictvi (továrny).
Okresní nemocenské pojišťovny viz heslo: .p ojí š t 13 II í s o c i á ln í.
Okresní úřad: není tře'ba souhla-sl.! okresního úřadu podle vlád. nař. Č. 313/1933
k úko:num, které jsou jen dťJs.J,ed:kern udělení pří'klepu, jenž nabyl právni
moci .před úč}nností onoho nařízení; rozhodujíd je doba příklepu, nikoHv
doba nabytí vlastnictví Č. 17283.
Omezení žaloby: žalobcovo prohlášení o částečném zpětvzetí žalohy učh:;:";·né tePl've v dovoJ.acím řízení (došlé soudu v den do.ručení rozsudku odvolacího
soudu) nemá vliv na pHpustnost dovolání č. 17291; srov. Č. 16384 a judikaturu tam uvedenou.
Omyl: jest.liže bylo narovnání o náhradě škody za úraz uzavře.no na pó-dkladě znaleckého posudku, jehož obsah co do následků. úrazu pokládali smluv ci z.a
nespomy, lze je napadati pro omyl, vyšla-li pozdějí naje:vo nesprávnost a
omylnost posudku Č. 17338.
Onemocnění soukromého zaměstnance viz .heslo: z a m ě s t oll a.fl c i s o u k r o m í
rozh. Č. 17358.
OpatrovnHc m a j i tel tJ d 1u žní c 11 II p" i s ů viz 'heslo: d I tl h Cr p i S Y dí:} Č í.
opatrovnik, ustanovený dědici, Jehož pobyt není znám (§§ 77, č. 2, 131
nesp. pat.), není oprávnžn pře d uplynutím ediktální lhůty podati dědickou
přihlášku Č. 17370.
zmatečnost podle § 477, Č, 4 a 5 c. ř. s" jestliže byla v usnesení, jímž byl
ve sporu o 'f o z I u k u manželství ustanoven žalované :;;traně, jejíž pobyt
není znám, opatwv,ní:k, v ediktu (§ 117 c. ř. s.) -označené rozepře jako
r o z vod manželství od stolu a lože Č. 17430.
nepřítomného ve sporu viz hes.]o: z,m a teč TI o s t podle § 477, Č. 4, 5
rozh. Č. 17430.
Oposľční žaloba viz heslo: ž a lob a .p odl e § 35 ex, ř.
Opověď do rejstříl<u viz heslo: rej s tří k.
Oprava podle §§ 84, 85 c. ř. s.: vadu exekučního titulu, zá'ležetlící v nedos.tatku
vlastnoručního po.dpisu na platebnÍim výměru ONP., star·ostou pojišťovny
(jeho ·náměstka), nelze napraviti postu:pem podle §§ 84, 85 c. ř. s. a musí
.Jr ní soud přihlížeti i v opravném řízení, třeibas nebyla namítána č·. 17340;
srov. rozh. Č. 17615 (podle něhož stačí faksimile podpisu).

, _, k návrhu· pražsky magistrát jako politicky úřad I stolice Jest oprá~;?ě.n
OpravneO! k návrhu' na zavedení řízení o nep!~t?ost manželst:'Í, třebas tu za]em
jeho záleží j~.? v tom, aby bylo Z]lsteno domovske právo manželky a
' d 'b
d'l"l
l'ejího dítěte c.k 17255.
- '
říz e ní, kdo se pred koncem raz. Y vz a 1 ,
k rekursu: v ex e u c nim
.,
'-'kl
bylo li mu 'Oním
nemá o"prá\~nění .Jr rekursu proti usnesem o. pn e"p~, ·"~l ~ . , 17?68
v

3"i

vzdálením zabráněno podati včas odpor protI udel:nl_ pn e~u (~~ 6 ~
v nes por n é m říz e n í viz heslo: 'n $ s 'P r n e r I z e n I ~ ,
zák. Č. 100/1931).
.
'h
.h
. m říz e n í' pro otázku kdo jest účas, t.níkem knihovoU,' o
v k nI OV.n1
'
'1'"
o hodu'e doba
řízení a o:právněny ,k rekursu proti k~ho~mmu zal;l1SY,.., r z· .. IJ
'
kdy žádost došla kn1hovniho SOUdl1 c. 1/253; steIne c. _~ 17~?,..
.
' kd Y z'a'dos'"
nepnslusl'
k\mhovnt
komu voe,
. t došla- knHmvního sovdu
..',
•
,.
d b
'(vlastnicke) právo, nel1Í oprávněn k rekmsn prah -km?ovmn;U ,za~lsu,
trebas po-zději nabyl k?ih?v~ího pr~va v ?o=nam~n!nem poradl prerl",
cházejícím zápisu pr·oh laeremu celt re,1uu s c. 1725j.
e n i o z·ť a ven í s v é p r á v n IJ s ti: Úpln.ě ~haveny sv~prav
vrt!
3 ř, o Zlbav. svépráv.) nemůže podávat1~ sam ~pravI1e pro~~ř~dkY v řízeni o zbavení svép-rárv.nosti, ledaže by slo o pnpady §§ 38,
53 ř. o zbav. svépráv.
. "
,
'd'" o případ §§ 38 53 ř. o zbav. srvé-práv., domaha...h se uplne zba~!~ý~ svéprávnosti obnovy řízení pró křivý znalecký posudek o jeho
,
.
,
duševním stavu Č. 17471.
uchaze.čům o zápújčlky a dlužllíki\~ ~"<.~ zápůlce~ o~!edn<'lJn~ch ~ ~:1~=
adnými sirotčími pokladnami nepnslusl stran zapu]cek pravo
~osti pořadem soudních stolic č. 17400.
_,
, '
ke sporu' veřejná obchodní společnost, jsouc za·stoupena spŮ"~e~mkem_.orpr~v
nen;m k zastupování, může žalovati společníka nebe byh od neho zalov.á-na Č, 17524.
v
aktivní: viz též heslo: žaloba podle § 37 ex. ř,
aktivní legitimace k žalobě podle čl. XLII uvoz. zák· k. c; Y: s. ~' 17425.
t
k 'ehož zaopatření byla zřízena nadace, .nez~1emtbn.a v Jeho
~~'spěcJh) je nehledíc ·na to, kdy mu příslušejí -požitky z nv~·?a~e, opr~\i
~ěn k žalobě podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. v pncme pomeru
nadace a jejího jmění Č, 17425.
, .
byla-li žalobcova pohledávka, které se domáh~ na žal?'v~.n~m, mez 1
dnem podání žaloby a jejím aorucen,l_pnkazana, ~ v"bbrání žalobcovu věřHeli (§ 308 ex. ř.), má to v zapetl pOZlbyt1 zalo niho nároku žalobcem č. 17449.
spoluvlastník jest opráv.něn k samc:statn~, ž~li~:bě zápŮ.rčí proti tomu,
kdo si osobuje služeb.no-st bydlem a UZlVam k společnému majetku
Č. 17484.
.
.•
oluvlastník, kterému nepřísluší správa. cel~ nemo'Vit?sti, .nent opravn~n
~m se domáhat.i vydání celé nemovlto'sh pouze .lemu na to~, pro
koho bez souhlasu ostatních spoluvJ~stní.ků bll,? zřízeno ně-kterym
spolll'viast.ník~ na i~.e~\'n,í ~ásti nemOV"1to~tI patnu tomuto spo.]uvlastmku
právo bydlem a UZlvam c. 17484.
.
-.
t
pasivní: viz též heslo: spr á v a v -fl II cen ci (rozh, Č, 17219), z 1 v n o s
.
, ed .
(rozh. Č. i7168).
v'
•
'
11Y (immisse)
lze žalovati nejen,
vlastmka
Ul
mo nepnme
zasa
1,
•
~.
k ' .50US
n zá' . . 't sti ale i toho kdo na sousední nemOVItOSti vy ouava. a ,
·~f~~'V~~áv~ÍhO poměr~ k -nÍ_ ÚkQ.ny~ ktere jsou jin~aJk obsahem vlastmckého práva č. 17250; srov. c. 14260,9022.
. , .. '
"
"4
pasivní opráv.nění stavebního podnikatele k zapurc1 zalobe c. 172,:) ,

°

v'

\§

y

v

J}:-

,,:e

800

801
~tavebni podnikatel, který v mezích své
d'
.
práce jiným usobám (POVOZ!1íkt~) nJk~t~ls.~e. zlvnos!i zadal
hUJ1-h do vlastnictví třetí osoby (navá.'; ,
o pO~l~a. za ne, zasacizí-m pozemku), třebas nedal ,k zásahu ;í~Dlm a. skl~daflIm opuky na
stačí, že zásah 'nemohl ujíti jeho pozofn ~~ aOl o nen:..z~rVl: nevěděl;
nápravě Č. 17254; srov. Č. 3474.
es 1 a ze neucJ.flli niC k jeho
vykonavatel posledního pořízení není asivll
platr:ostv ~os.ledniho pořízení Č. 17373. P
e opravllcn k za10hc o nebyl-h dedlc přihlášený k pozust 1 f
dl
'
dem podle § 126 nesp I,at po ak?s ,I po 1.. e ~akona pozústalostním sot!hl'v 'h
' . - u azan auy zalobu podal II dVd'
...

Je~?o.tlivé

V'

J

y

v

,

'.

v

V

•

asene o z testamentu a zemřel-li t~nto d d- .
a - e lee pnlobX'_ je~t. dě?ioké práv'o uplatniÍi Sporem ,er~~i l~ste pred podánfm ž-~
~UjlCl dedwke právo zemřelého testamentá' P'h d "sobe, ,~a" ktero~ kohJeho ~~dici, i1ikol~v proti jeho 'Pozůstalost/nJ, ~75~~1('e rreslo, t J, proti
":..ydrazltel Je pasivně legitimová'n k žalob
trebas ,nebvl ještě zapsán jako k ·,1 "
I e o, zrUsem "spoluvlastmctví,
Č. 17417. .
nI 10V,flJ vastmk vydrazené nemovitosti
v

r

v

v

".

v

,

v

v

v

mek vyrovnací splátky jen z 'Početního omylu a omluvitelného nedopatření, aniž počital též s doručným poplatkem; totéž platí pro zemědělské
vyrovlllaCÍ řÍlzeni (§ 3 vlád. nař. 76/1936) Č. 17383.

•

Osada viz heslo: o:b e c rozh, Č. 17360.
Osqba právnická: místní školní rada není r'- 'n' , '
'bý-ti s~ranol! a~ni jednati před soude~ a~!~~~~ os?b~ a 11c!ná ani z-Du-sobilcst
m'st ' ~k I ' d
' ,lm Jmeoem c. 17284
' -1 111 S o ni ra 'a není oprávněna ab .vb t '
','
.,'
na politické obci příspěvek ,na úh,rad Y' -1 ~; ~~~ ]me,ne!ll v~mahala exekučně
hro~vad:né sirotčí pok'ladny jsou p;~v~'~~k~l ~sroz~oc.t~, c,~ 1728~.
.
pO~'~re}1Y poručenské soudy č. 17400.
ab), JeJlchz spravou JSou
vereJna obchodní spole-čnos1t není zvláštn' ,"
, ~
osoba; ve spom spo-leč-nosti jsou 'Odl ; 'P~aV:lll po,~-met anI právni-cká
sPolečnf:i č: 1.1524; stejně č. 9241, P100~o.1111Otneho pra-va stranou jen její
s p 'o I e c nic 1, sdru?;ení vanu spole':
t ~
.,
~otliv-rm spol~č~íik:ům ,'O~l!'šný právní ~~~s~ěťr~:dslt;;~f 1 v poměru k jedSPho~ec,enskel )mem naleZl všem spoleČlníkúm sdružen)~-m
,
Ů'~11l spo- ecnost dohromady Č, 17524
ve veřejnou obOsobtlí sluzebnost viz hes,l,o: s.J Uže ,b n o st'
Osvědčení o státním občanství' Iht"lta daná 'k
d ", '
čanství (v rozvodovém ;por~I)' .není 1I'1ůiaren~~~~'~~u ~~tvtd~ení o státním ob,'Ůd~s.)'t. 2 ,c', Ť. s., ,ný,hfŽ je obyčejná lhůta SOUď-covslet e nf2 ve SI?y~lU § 85:
,
muze ,byh soudem prodloužena (§ 128 odst 1
(§ ~ 3 c. r. l:i.), letera
Otazka předurčující (prejudíciálni)' před .'", " L L s.) c, 17413,
pachtovného v ,nespo.1lflém ří~e.ní č U[~~ggl vyznam rozhodnutí o úpravě
otázku stavu (status) manželského' drt . I
'
~
aJni prejudiciálně nebyla-Ii vč,as pOdáln e ev ~e~e zasadne řešiti v'jiném sporu
Otec mal1ž~1s~ vi~ téŽ ,heslo: výži'v:né. a zaOl a 11a oduznání dítěte č. 17213.
~ Je-ll v y c :h o v'a dítěte svěřena jiné os 'b ~ (
otcovské moci podle § 177 ob': - 'k ',k o ye mB:.tce)" sta'čí k, odnětí
n~bo ,z nedbalosti nepInU ,po del~i ;O~b~; .sv~~z v m~niz~'I~ky ot~c uI?yslné
a~kohv hyl s to, aby ji plnH č. 17186.
Y
va c 1 .povmnost;
zavaze1c pl~atiti 'výživné v :penězích nezamká " v
,
něhož děti se odevzdá;va'f d
" ,
J!:. usneselllm soudu, podle
nemanželský viz též -heslo: v Jý ž ,j~v ~YéChovy a vyzlvy .povinného č. 17435.
,kdy je tu podle § 477 Č 9 c f ,
,.
o uznáni otcovstvÍ Č. 17496 u h~;s1 '. s. zm~tec:nost rozsudku ve' sporu
c. ř. s.
a. z m a e c -ll IQ S t podle § 477, Č. 9
uznal-li žalovaný ve smíru otcovstvÍ k n
I'
,"
judice .pro ~por a byl-Ii tento smír za souhfman~: s-keJ?~ ~Iteti ?ez ~re
soudu zrušen, nejde o bezpodmine'Č-né u ~? ~cast,fijky 1 porucenskeho
I. dHčí novely k obč zák. o u ','
znam, Q. COVstVl ve -smyslu § 16
tu rozhodnouti pořadem :prá1va ~~af~5~~ovstvI a placení vS' živného jest

C

Otcovská mOc viz heslo: ,o tec man žel s k Ý rozh. č. 17186.
Oxygen, Oxygena viz rozh. Č. 17512 u_ hesla: s o u těž ne k a I á.
Oznámení ve smyslu § ~6 zák. o poj. smlouvě Č. 145/1934 viz heslo: P o i i š t ě TI í
smluvní (zák č. 145/1934),
Oznamovací povinnost: pokud vyh'ověno oznamovací povinnosti -podle §§ 20, 34,
Č, 4 zák Č, 154/1934 Č, 17358,
Oživnuti pOhledávky viz též heslo: vy r o v II á ní (§ 67 vyr. ř.).
plenární rozh. Č. 7760. Sb. 'll .. s. nepozbylo významu za účin.nosti nového vyrovnacího řádu (zák, 64/1931) Č, 17383,
účinky § 67 vyr. ř. nenasta;nou, nezaplatH-li d-Iuž,ník včas nepatrný zlo-

Pactum de contrahendo viz heslo: doložka rebus sic stantibus.
VIZ heslo: sm'1 o u v a TI á j e mni a pac h t o v n í.
zemědělský viz heslo: ú p r a v a pac h t o v n é hop ř 1 zem ě d ě -I s k é m
pa' c II t u.

Pacht
-

Palmare viz heslo: a d v.o kát (odměna, a j,alko zástupe-e chudých),
Patent (zák. č. 195/1897): kdo ned'baje výrobcD-vý,ch zájmů, osvojí si ,prostě novou
techniokou úpravu Zlboží výrobcem zavedenou a Zlboží v této nnvé technické
úpravě napodobuj-e a uvede na trh jako -.pro něho patentované, avšak v horší
jakosti a za značně nižší ceny, jedná proti dobrým mravům soutěže, třebas
napodobené zboží opatřil svou značkou; otázka klamaiVosti nebo zaměnitel
r:nosti napodobeného zboží není roz,hodující s hlediska předpisu § 1 zák. proti
~,ek. soutěži č. 17389.
,podminkou nároku zaměstnance proti zaměstnavateli na náhmdu přiměře
ného užitku z vynálezu učiněného ve slUžbách zaměstnavatele (§ 5, odst. 4
'Pat. zák) je, že jde o vynález nový ve smyslu § 3 pat. zák. č. 17361.
v otá'zce novosti vyná:lezu jako :předpokladu nároků podle patentního zákona
:rozhodují hlediska OIbje:lotivní Č. 17361.
Hm, že na vynález byl skutečně udělen patent, není s koneónou platností
wzhodnuto, že jde o vynález nový Č. 17361.
advokát, který jménem určité osoby jako majite1ky patentu podá proti třetí
GSobě oznámení, pro porušení patentu, musí se před prvým zákrokem postarati o to, aby dostal náležitou pl·nou moc od OSOby, za kterou v trestním
dzení má vystou.piti; neučiní-Ii ta!k:, a -nebude-li pmto v- trestním řízení vy~loveno 'Po-rušení patentu, odpovídá za šk!odu tím způsobenou třetí osobě,
proti které bylo trestní řízení k jeho návrh-u zahájeno Č. 17464.
Patronát: při oddělení a .přev:edení části statku zahraného v· pozemkové reformě
mepřecházejí, pokud SPO. (-nyní ministerstvo zemědělství) .nečiní jiný návrh,
patron.át a, patronátní břemena s oddělenou částí, -nýhrž zltstávají při kme:ulOvém zbytku statku ,a při úplné rOZrparce-laci úplně pomíjejí č. 17463; srov.
Č.

1849, 6117, 15057,

zemědělství) nemůže býti donucen, aby s oddě
lenou částí převzal i jen pomě.r:ný -podíl patronátních břemen in natura, nebo
1-n solidum jako závadu sim11'ltanní, musí se však postarati o zajištění patronátních břemen, po případě o peněžitou náhradu za .ně- č. 17463.
pokud knihovní soud má konati šetření, zda patronátní práv'o přešlo na při
dělené nemovitosti, které jsou .předmětem krtiíJt.ovního jednání Č. 17463; srov.
Č, 9094.
Peněžitá pohledávka viz heslo: od.půrčí nátok (§ 9 od-po ř.).
Pense viz heslo,: z ao p a třov a cíp oži tk)'.

SPD. (ny:nf ministerstvo
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rozhodnuti XXI,
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Pensijní pojištění viz heslo: .p o j i š t ě II i pell s i j TI í.
fond zřízenců báňské společnosti viz heslo: poj i š t ě J1 i P e .n s i j n í rozh.
č. 17316.
ústa,v 'viz heslo: poj i š t ě n í p e TI s i j TI Í.
Petit žaIobní viz heslo: ž a lob a (ll r čit o s t ž a lob .fl í ž. a d o s ti).
Pěstoun: pokud se může ditě domáhati výživného na nemanželském otci, žiVÍ-Ii je
jinak podle svého záva,zkll pěstoun Č. 17355 II hesla; v Ý ž i v fl é II e m.
dít ě t e.
Písemná forma (písemnost) viz hesla: domovníci (zák. č. 82/1920), kartely
(zák Č. 141/1933).
Placená dovolená viz he'slo: d o vol e '0 á pIa c e:n á z a m ě s t TI a.n c ů.
Placení: viz též hesla: o b o h a c e ,n í bez d ů vod fl é, p l;fl ě 'll í, pro dle fl í,
složení II soudu.
za p~:atnosti opatření Národní banky československé, vyhlášeného vyhláškou
ministerstva finan-cí ze dn:e 14. května 1936, č. 125 Sb., o úpravě vzájemného
'plahebního styku mezi republikou československou a Spolkovým státem Rakouským splnil tuzemský dlužník svůj :peněžitý dluh vůči rakouskému věřiteli
Hm, že cllužnou část'ku zaplatil na »Rakouský evidenční účet u Národní banky
československé«; ,ne-stačí pl.nění :k rukám tuzemského rrávního zástupce rakouského věřitele č. 17372.
cizího. dluhu viz heslO': r u k.o j e mst v í (§ 1365 obč. zák.).
PRatební příkaz směnečný viz heslo: smě n é č n. é říz e.n í.
uponúnací viz heslv: upomínací řízení.
zápověď viz heslo: e x e k II C e (§ 294 ex. ř.).
Piatnost posledního. pořízení v:iz heslo: p' o říz e n í p o s led II í.
sm,louvy viz hes'lo: neplatnost smlouvy.
F'1etichy viz heslo: odpůl'čí nárok rozll. č. 17412,.
Plná mOc presumptivní: majitel koncese, opravňujíCí jej k provozu živnosti v určité
pmvozovně, je smluvně zavázán z objednávek zboží určeného k provozu této živnosti, ledaže by dokázal jednak, že v dQbě objednávek ne,provozoval živnost on, nýbrž někdo jiný na svůj vlastní účet a nebezpečenství a že- to bylo dodavateli zbnží (smluvci) známo nebo musilo
mu býti známo č. 17168.
za zmocnitele osob, které jsou zaměstnány v živnosti neho obchodu,
p-Iatí ten, kdo se jevi na venek jako majitel žirvnosti nebo abc-hOdu
(§§ 1027, 1030 obč. zák., čl. 52 obch. zák.) č. 17168.
majitel živnosti nebo nbchodu nemůže namítati ob e z e I s t ln Ý m třetítm
osobám, že '1snby ustanovené v živnosti nelho obchodu jednaly jménem
toho, komu přenechal obohod nebo živnost k provozu na vlastní účet
a nebezpečenství č. 17168.
z-viáštni (§ 1008 obč. zák.): k platnému sjednání kartelové smlouvy zmocněm;:.em se vyžadujE: zv'lášrnÍ plné moci, znějící na jedrnotlivá jednání
(§ 1008, druhá věta obč. zák.) Č. 17237
p'J'ocesní viz hesla: s a d a, z mat e č n o s t podle § 477, č. 4 c. ř. S. rozh.
Č. 17187.
Plněni viz též hesla; d o I o ~ k are ob II S s j' c s t a 'll' t i lb u s, p I a cen í.
jestliže jeden smluvce nepřijme plnění nabídnuté druh~'m smluvcem a namítá proti nároku na n.ájemné ;plnění ze smlouvy, že nabízené plnění nevyhovuje smluvním ustanovením, nejde o nárok ze správy, nýJbrž o námitku
nenáležitého plněnÍ'; 'J ,mimitku ze správy by šlo jen tehdy, -kdyby smiuvce
přij.al nabídnuté plnění j-ako smluvní plnění Č. 17224.
PoddlužnIk: byla-li žalobcova pohledávka proti žalovanému mezi dnem podání žalo'by a jejím doručením přikázána žalobcovu věřiteli k vyhrání (§ 308 ex. ř.),
má to v zápětí, že žalobce (dlužník) pozbý'vá žalorhního nároku Č. 17449-.
Jde o změnu žaloby, optel-li žalobce žalobní nárok, opřený původně jednak
G ,kupní smlouvu, jednak o smlouvu o postup, také o soudcovské zástavllÍ
právo, nabyté k zažlO.·!ované Ipohledávce podle § 308 ex. ř. -č. 17536.

°

podmět právní viz heslo: o s o b a p r á v nic k á.
Podmínky dražební viz heslo: a. r a z• b a vn II c e fl a' n e m o v i·t o s t i (§ 145
,
.
ex. ř.).
pojistné viz heslo: P~) j i š t ě n í sml 11 V n 1.
Podnik viz též heslo: ;Jřevzetí dluhu (§, 140~ ~bč. zá~.). , ,
při převodu pod-niku jako věci hromadne nem treba o~evz~a'llly jedn-omvýc-h
věcí nýbrž stačí odevzdimí znameními podle § 427 obc .. zak. c. .t74~5. . ~
k p';evodu rpodniku stačí i převod části podniku (bez 8Jktiva paslv), ]esthze
nab~'vatel může vyvinouti pods~atně . tutéž y~ospo~ářskou čin:n~st jak~ p.ře~
chůdoe a přev'Ůdce se vzdá moznosti vY-llzlvkovatI postavem, ]ake mel Jako
dřívější majitel podniku č. 17475.
odevzdání podniku je dovršeno tím, že přey!~dce uvede nyabyvateIe v mnznost dále provozovati podnik a n.abyvatel le] Pwvo~ule c. 1-7~~~iT
.
právo známkové a vzoflkové lpí na po.dniku; známku nelze o e i 1 proJevem vůle od podniku č. 17475.
"
t" fu
d
převodem podnik~l s ťirmou a zápisem pře.chodu p.ra-va zname:na;l
v mUt'tO
obchodního rejstfiku přechází i právo. v nakl~dati s šekovým uctem e 'O
firmy puku-d to nebylO do,hodou vyloucer~o ::. 17475.
přeV'~d šekového účtu, znějídho. ,na podmk vc : 17475 .. y y
Yd
,právo nakládati s pohledávkou ~lože:n~u na sekovém ucte lze vykonati vz y'en 'ednotně co do celé pohledavky c. 17475.
.
§ 18
~'eo!6sahu·e-li ovolení mmisterst,va ohchod~ udě1~,né podm~u ?~.cH: v, , :
dst
Jřida! zák. k likvidaci přídavkoveho zanzen~ v te pncme zadn~
o . "
d·
'"e o 'mu likvidace podle řečeného zákolll'ného ustanovem,
~~~~~~lp~~~j.k~j~~ul s~ dostalo povoleryí k lik\~i?aciv.p~ídaV1~ové~o ~~!íZ~~
y hodně hodnotu kuponů ke ,kurpovanemu ZbOZl pndava~y,ch, Jest tz~v ,
~~~~nik již ~ří'Ve ~tn~v a )e~,tliže takové za'řízení je ohvyk,le a hospodarske
situaci podmku pnmerene c' y ~7367.
,
elektrický viz heslo: s o u t e z n, e k a 1a.
horní vi'Z heslo: hor y.
živnostenský viz heslo: ž i v 'fl o s t . ,
'll
d
·d
kartelovou smlouvu (zák. č. 14111933), ny'brz o uml 'VU
podnikatelské
pokud je takováto
platná; § 4 zák. č. 43/1870 ř. z. plai:í' nadále pro smlouvy ne ar e ve
Č. 17194; viz tl hesla: kartely.
. ,.
..
.
"tn'k který provádí na stavbě práce na vlastm ucet ,a nSlko,y Je samo~~;~~'~ lo.dnikatel nehle-dic !Ha to, že je v pHmém smluvmm pomeru ,k .S!~
vebnřktf neho staviteli jako jeho subkontrahent č. 17410 II hesla: pOll stění úrazové.
Podníkový úraz viz heslo: poj i 8 t ě n í ú r a z o v é.
Pohlavní nemOc viz heslo: náhrada škody (§ 1293 obč; z~k.)...
(§ 9
Pohledávka peněžitá ve smyslu § 9 odp. ř. viz heslo: od p u rCI na lok
odp. ř.).
d ~)
. " individuaHsace viz heslo: o d p ll' r 'č i fl. á r o k (§ 10 o 'po r. .
'de o uschování
která byla vx,placen:%
hy,poteJ .k:'· y 1 ~'ite1i -pro kterého byla požární .pojistka vlllllku,lovana c. 17227.
almmu ver
,
, yb
I 'Vt í formy
-není-li pojistka cenný papÍ:r, nenf. k převodu práv z vn.l. tre~
zv ~~'~utečňuj~
n 'nhrž .převod se ve \'ztahu meZI prevodce~ a prel1~a ~ em o
_
p'~dle všeohecnýc~ předpisů ohča?ského prava neforma'lll1m zpusobem po
stupni smlouvou c. 17228; srov. c. ~?42~.
t'" do pozůstalosti nebo
. (V
b e c n é)' zda pO']lstna suma pa fl
§§ 16
Pojištění smluvUl v s e o dl' h' . b ~epo:dléhá dědickému poplatku podle
ne a zda proto po.'
e
a
ne
0
ař
Č
397/1915
přísluší
rozho18
. , 278 / 1915 a § 30 prov. fl . .
'd'"
adovat nar.
c·
'oplatk,ového 'práva výhradně finančním úřa urm nezapro O'b or p
51&
,v

2

v

podn;k~;~~jj~j ~~nias~a~enj

činnosti;

ksrn;~~v~

v.,

Po'iStk~~Jlkd

částky,

pojišr0V'n~u

f

80li

804

visle na v)'roku pozůsta-Jostního souiu ž ' ",
.
, e pOJlstna suma
. ne1?at~í do pozftstalosti Č. 17308.
POJlst!teol není povinen vydati částku zad-rženo·u
"
,poplatku, dokud

pod'léhá

příslušný finanční úřad

oero h

patří

nebo

~.,

~~ ~lradu .. de~lCkych

dědic~ému ,poplatku, třebas pozůstalos~n~o s~ ~
pozllsta!osti č. 17308; STOV. Č. i 652-6.
II

sum;.t do

a pO)lstna .. suma

nepojal pOjistnou

k, y'ykladu § 3, pl~m. ,dt vl,ád. naŤ. Č. 150/1937 Č. 17384

f' ť I
oso, k tere zapravIly za pojitStnÍ'ka o'istn
,_. ~
y relel
.nezleHlý, který ie zamťstnán (jako dělník)l . o~ Er~ml1 c. 17384.
může sám plat::: . d f
.s meSlcmm platem 500 K
automobilu,
o
svéhoy
ve sporu z takovéto smlou'
. , nou ,ca~ u, a nepotrebuJe ,anř
stupce Č. 1753-1.
vy vzmklem spolupusobení zákonného záv YJ1:k,a st;tflOVena. v recenem ustanovení neplatí pro pohiedávk

'a~=liS~oj?:t~l~J;:~i~U n~~~~~{VU v~oJ~štění

vla~tníh~

podle zák, č. 501/1917; §§ 65 66· .es tl"
'
nebylo prohlášeno ihned při d;ažehnI
lze usn.ese~ll1 o uděle·ní ,příklepu
ručeno dodatečně jest pokládati de m /~k~, ndbrz vby}o vydražiteli doa teprye od toho dne
ve 1 pOjlS ,ne o pomeru č. 17244.
Y'JIDnelze účin.ně vypověděti pojistn" po ,v,er
d
zcizení pojištěné nemovitosti lávisí'!{i r~e fo~uče~'ským schválením
JJštěné
nemovitosti na schváÍení ~oruče~<;;t ?OS ,u.pm ~mlouvy
poc. 14852, 12610.
- ym soudem c. 17441; srov.

'n~? Př~,~lleP!lh'

jes~ l;o~í1a~r~c:~~~nfalh~~~k ~~ěIe~

iesHiže pojišfovn.a podle Ipoj~stn)'ch podminek neruN, když byl nárok
třetí osoby up]atněn po uplynutí tří měsíců' potom, kdy pojistný
poměr byl ukončen, jde o časové omezení ručení, a nerozhoduje, že:
pojistníku nelze přičísti zavinění, že 'l1áhradní nárok byl uplatněn po
uvedené lhůtě, třebas pojistná událost sama ,nastala v pojistné době
Č. 17468; srov. Č. 12165.
podle zák. č. 145/1934: oznámením nebo prohlášením ve smyslu druhé
věty prvního odstavce § 46 zák. o poj, smlouvě se nemíní pouze oznámení a prohlášení z a t r v á n í pojistného poměru [§ 43, písm. b) dotč.
zák.], nýbrž i návrh na uzavření pojistné smlouvy č. 17523.
vědomost zprostředkujícího j.e-dnatele o pojistn1k'Ů'vě prohlášení učině
ném sice ústně při sepsání pojistného navrhu, ale do něho nepojatém,
se rovná vědomosti pojistitele jen tenkrát, dověděl-li se o nich sám před
.přijetím návrhu; pojistník je oprávněn nastoupiti důkaz omluvy podle
§ 4, písm. c) do!č. z~k. Č. 17523; srOV. Č. 9436, 13158, 13906, 16648.

je"'lj

°

§ 67: ustanoven-ím ,pojistných podmínek v ,
.
jistné daby místo pojištěného motomv!h ze l1aJ?~de-!! pojistnik za povozidla, jest povinen ihned jakmile si eo; t"!·~Z'l' oIa yneho. motorového
o t~m pojistitele s :pfesný~ jeho označe ,a TI ,nove .,:ozldlo, zpraviti
' mm "a ~apravltl potom po pří
pade vyšší pojistnou prémií u:rču'e s
již tím, že si pojistník opatřil zl o~,t~~félIcova.n.l. v: poji~tném poměru
sadně již .od nabytí vozidla č. 173~5JI e doby JI,ne VOZIdlo, a to zá-

sjedná1ni pojistné smlo'llv pr f "1 dko
Y
zidla lze ujednati že POJ'ist~,y' .pOolm~as e , ~kml '. po~koze-ní motorového vo'dl t á '
er zaUl' Y zClze.nJÍm P J··'"t" 'h
Zl' a, rv
(že se v něm pokračuje)'
Y't
,"
O.1se.ne o vočína~e od toho času, kdy vyšlo oůvodnoě urCl ..~u...s~luvenou dobu, podůsledkem zcizeni z pojistník " , h _ .poJl~tene !l10to~ové vozidlo
sadně j.iž .od nabyti vozidla č o~~37~~C ovy,- -;nabude-ll pojlstnnk jinélN
dená.
"
srov. c. 17164 a rozh. tam uvepři

v puvodu'
.. t '
,
že :nabude-Ii 'POljis~.ntkP~J~S. ~~čit~m~ou;e, ~tOJnoví~1i pojistné
Jl'steneho motorového vozidla ..uéh
"
.o y ml,~to puvod-ne po,k pojiště.nÍ,,,že ,pojistitel 'est, ,a.k D o. v~zldla" l~S.t p~ymen přihlásiti je
:Jhy~.ty, po obdrž,ení PřihllškY,P zd: ;~n,~f~;~,zn,:~,~tll~pstník?\:i
do yurčité
Ct
pnjett roz'hodují zásady dHvější pojistn' 1 ~TIJlm v zam~ta, a ze při
odpovědnOstní: škodou 'eT ",
,e s~o~vy c. 17164.
spoluúčasti, st3Juovené ~áJk1,~e~astč ~~Sl pOl~stmk hra.di~.i z důvodu své
'~ami, není, ,celá škoda, kterou 'Poh~t 'k6:1~~~) neb~, pOjl'stnými podmínlen. ona 'část škody která nePřesah~l. pOJ~~
p.:lh?doU utrpěl, nýbrž
pojIstná jistina Jest 'ne'zaz~' h
., Je ,POJ'l~ ,~'Ůu llshnu Č. 17272.
di,ti ~kodu, kde.žto to, ~o p~Ies:.~I~j~l~p~l~s~tere .~e!s: pojistit~1 p~'Vi.nen hranesti sám Č. 17272.
nou JlS mu, musl pOjistník vždy

P'?dvm~nky,

pokračování

y

fOU

po~~ud ,se pojistitel nedopustil zavinění tím
v
l
ze nedél'l podnet ke sporu
pOjlstmka s poškoze:ným č. 17272
v

!pojistník ne·ni v prodlení .g přijeÍím ,la
~
j~e ,o poměflflě nepatrný z,bytek k dt lacem~ tre~baze vyšlo najevo, ž:e
tyka pouze zachraňovacích útrat o' ." p ... cem a ze se tento nedoplatek
má p.ojistitel platiti č. 17272. ' mchz bylo sporné, jakou část z nich
r

,v

pojistné smlouvy o

odpovědnostním pojištění

pouze od-

pojistnou smlouvou kryty škody vzniklé z provozu auta za plat č. 17523.
ustanovením pojistných podmí-nek, že se pojištění proti následkum odpovědnosti z proVOZU podniku vztahuje na odpovědnost třetích osob jen
tehdy, bylo-li to zvlášť ujednáno, jest vyloučena platnost právní domněnky stanovené v § 69, odst. 2 zák. o po. smlouvě č. 17217.
pokud nebyla platně sjednána pojistná smlouva o odpovědnostn.ím pojištění z provozu hospodářlství, jest-liže je pojistník toliko spoluvlastníkem hospodářství společně s manželkou Č. 17217.
požární: §§ 79 a nás!.: jestliže jest podle pojistné smlouvy pojistitel
zavázán vy,platiti náhradu toliko na znovuzřízení pojištěné budovy nebo
na doplnění pojištěného :příslušenství a pojišťovna~'majíc za to, že je
zajištěno, že bude peněz upotřebeuo k těmto úče1ům, vyplatí náhradu
hypotekárnímu věřiteli pojistníka jen pr,oto, že pojistka byla vinkulována ve prospěch jeho hypotekárnI pohledáv;ky, a nikoliv proto, aby
tím byla us-pokojena hY'Potekární ,pohledávka, dává hypotekárnímu vě
řiteli vyplacenou částku do úschovy a není tudíž hypotekární věřitel
opráJvnén 7-arťtčtovati si tuto částku na svou hy.potekární pohledávku

Y

nejde ,o

předmětem

povědnostní pomě,r plynoucí z jízdy autem pro vlastní potřebu, nejsou

Pojištění

Č. 17227.
v takovém případě může se hypotekární věřitel brániti proti nároku na
vydání II něho slo'žené částky jen námitkou, že není zajištěno, že bude
peněz upotřebeno k uvedeným úče'Iům č. 17227.
životní: právní povaha životní poj1stky a její postup viz rozh. č. 17228
u hesla: poj i s t k a.
při životním pojištění ve pro,spěch třetí osoby může placení pojistných
prémií v posledních dvou letech před prohlášením konkursu na jmění
pojistní-kovo být bezplatnym opatře·ním ve smyslu § 32, odst. 1 konk. ř.,
nehledíc na to, zda byi v době placení úpadce sám obmyšleným; po té
stránce rozhoduje skutkový stav v době prohlášení konkursu na úpadcovu pozůstalost č. 17418.
pensijní (z á k. Č. 89/ 1920): není podmínkou pro za10,žení pojistné povinnosti podle § 1 zák. č. 89/1920, aby práce, k nimž se zaměstnanec
služební smlouvou zavázal, 'byly jím skutečně vykonávány; rozhodující
je jen to, k jak)'m 'Pracím byl zaměstnanec podle služební smlouvy
povinen Č. 17397.
výpočet zaměstnancových požitků započitatelných do služného v § 3~
odst. 1 zák. Č. 89/1920 je demonstrativní č. 17485.
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§ 159, odst. 3 zák o pells. poj. ma na mysli soudy pojišťovací, nikoliv
řádné soudy Č. 17491.
sOciální (z á k. č" 22111924 v no v. zn ě ní): nebyl-li vykonatetn)' plateb-ni
výměr okresní nemocenské pojišťovny vlastnoručně podepsán také starostou -pojišťovny (jeho :náměstkem), nýbrž opatřen jen vytištěným
jménem těchto osob, nemůže b),ti vyhověno exekučnímu návrhu, opírajícímu se o takto věcně va,dný exekuční titul Č. 17340; srov. dnes
č. 17651.
k -rozhodnutí o žalobě, týkající se zániku vykonatelnosti platebního výměru okresní nemncenské 'pojišťovny pro promlčení práva pojišfovny
vymáhati vyměřené pojistné, nejsou povolány řádné soudy Č, 17388.
jest uplatňovati pořadem práva, že Se okresní ne mocenská POj!šťovna
vzdala na určitou dobu práva vedení exekuce Č. 17388.
opírá-Ii nemocenská pojišťovna SVllj nárok na zaplacení pojistného za
zaměstnance proti dědici zaměstnavatele, kter~' hyl povinen zaměstnance
k nemocenskému a starobnímu pojištění přihlásiti a pojistné platiti, o to,
že se dědic .přihlási'l k 'pozůstalosti bezvý·,iimečně ze závěti a že z tohoto důvodu ručil za dluh zůsta.vitele (§ 801 obč, zák.) ,je ,pro tento
spor přípustný 'pořad práva Č. 17403.
předpisem § 144, písm. a) zák. Q. soc. poj. bylo stran nositelů sociálního
pojištění změněno § 1313 a) obč. zák. Č. 17416.
konkursní výdaje (mimo útraty konkursní·ho řízení), čítajíc v to i pří
SpěV1ky 'k sociálnímu (-pensijnímu) pojištění, j~ou pohledávkami za pod"statou ve smyslu § 49, Č. 1 konk. ř. jen .potud, pO!kud dospěly za konkursu, a nikoli bké, když dospěly za předcházejícího vyrovnacího Hze,ní,
jež bylo po prohlášeni konkursu zastaveno Č. 17260.
jsou-Ii splněny podmínky § 246, odsL 1 zák. o soc. poj., je nemocenská
pojišťovna 'Oprávněna zádati v jeho mezích na třetí osobě náhradu
nemocenského (§ 95, ,odst. 1, Č. 2 uved. zák.), byť i zaměstnanec ohdržel
od zaměstnavate'le za tutéž dobu úpLný plat podle § 19 zák ř. 154/1934
č. 17498.
úrazové (z ák č. 1/18'88): úrazo1Vé p,ojišiěnÍ je pojištěni ze záJkona; vzniká
dnem, kdy 'Pojištěnec počarl Ipracovati v ,podniku nebo v závodě, podtéhajídm úrazovému pojištění dě\.niokému, nehledíc na to, zda přihláška
byla učiněna řádně a včas (§ 1 zák. č. 1/1888) Č. 17459,
nes.p1nil-1i zaměstnavate: přihlašovací povinnost (§ 18, odst. 1 uved.
zák.) , stihají ho toHko následky podle § 51 uved. zák.; z porušeni této
pOiVlnnosti fi,eh1iiže zaměstnanci vzejíti škoda Č. 17459.
starosta obce (na Moravě), která je pwvozovatelkol1 lomu (§ 1 úraz.
zák.), ,nepatři k -osobám uvedeným v § 47 Úl". zák. Č. 17333, srov.
č. 128, 15728.
živ1nostník, 'který prová-di ·na ,staovbě. práce na vlastní účet (risiko), je
samostatný podnikatel nehledíc na to, zda je v .přímém smluvním poměru k sta'Vebnikovi či k sta'V,iteH lako jeho suhkontrahent Č. 17410.
pro otázku, zda jde o samostatného podnikatele, nerozhoduj.e, že živnostníkovu zaměstnanci dával na stavbě příkazy i zaměstnanec sta:vitelův (stavbyvedOucí), netýka,ly-li se takové příkazy materiál ni' stránky
díla, 'nýbrž jen hližšího určení, na kterých místech má b~·ti smluvené
dílo _prováděno Č. 17410.
Pokladna sirotčí viz heslo: s i rot č í p o k ! a dny h]" o m a d n é.
Pokuta smluvní: tfHetá promlóecí lhůta (§ 1489, první věta obč. zák.) platí. i pro
nárok na zaplacení smluvní (konvenční) pokuty Č. 1717l.
Policie požární viz heslo: n á ,k 1ad pod I e § 1042 ob Č. z á k.
Polovice ceny viz heslo: z kr á c e.fl í pře s polo v i cic e n y.
Polsko viz hesla: dítě (piivod manželský), příslušnost (§ 65 j. n.).
-
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k ro,zhodnutí o nároku obce,'
,
odklnení stohu na1řízooého při n:ý_~~~l~a!dtl . . :la'~J.adu,..který byl vyna'1-ožen na
z. z.~, j-sou Povolá,ny řádné soudy č l~~~~rnl pohcle (Zák. č. 45/1876 čes.
(pasta): přípustnost, ořad ' ' , '
.'
-na" n~hradu škody vzefJé ne~ ;::~~ pro. naro.lk proti státu (poštovní správě
P
. ym "postupem po.štovniho. nro·ánu p" d )
r-ucem so.udní zásilky č 17170
(
.. " " ,
.
; srov. c. 10707
l:>'
ft
0."f'?JIstenl veřej,noprávní)_ ,
,,', ,
zanlku. . v~lkonatelnosti -p'late:bniho vý . ,~k ro~ho.~UŤl o žalobě, domáhající se
!':'dom,lcenl pr~va po.jišt'ov1ny vymáh~~r~yO,
ne~'?'ce~ské PoJišt'ovny pro.
ra' ,"ne so.udy c. 17388.
merene POjlstne, nejsou POvolány
poradem práva jest uplatňovati že k
.
,vzdala na určitou dobu 'práva ved'en' o kresm "nemo.censká POJ·išťovna 8"
, , I'
' I exe, uce c 17388
'
QPl'fa- 1 nemocens'ka' pOJ','s't'o
" . nárok
'.'
, I
,V'fla SVllJ
mes nan.c,e prati dědici zaměstnavate.le kt 1 . ~a zapl~cellI po.jistného za za~~o~en~~m:u . a starohnímu pOjištěni Přilhl~r~fbYl pO.:'lu'e? zaměstna1uce k nee~Jc pnhláSll ~ pazůstalosti bezvýji'llečn . .Sl I a 'p~~I.stne" .platiti, o to, že se
I za dluh zustavitele (§ 801 - ah'" "~ lze ~avetl a ze z tohoto. důvodu
P?rad práva č. 17403.
c. za . , Je pro tent'Ú Slpor .přípustný
(s k o 1 s tví): S-)uže1bní poměr šk 1 '
"
v
soukro~oprávní č. 17521.
a mka a mlstm skoJ,ni rady jest po.vahy
(oh o 111 t b a):_ pro žalabu na v Inuc.
.
.
nález .sml~vči-ho s-oudu zřízenéI-i'o. pg~:e p~:r~nnoSŤl fQ~udíha, aby po.depsal
:72b~haz byl padle smluvní'ho závazku ~1~n~ m~shv,~sti č', 49/1866 čes.
~.
; srov. c. 16878.
' Je porad prava připustn}'
Porad stolic viz heslo.: s i rot Č Í; p'o k I d
Při'
· · a n y hromadné.
O zem poslední (poslední vůle) viz též heslo:
Po' d

k

Y

::Slll,

fU:

r

POzůstalost.

ústní advolání posledního pořízení, (test3Jmentu -nebo kodicilu) vyžaduje
stejnych formál;ních náležitostí, jéllkých je potřebí k p I a t n é m u pořízení samému, a to i co do relativní zpt1sobi,losti svědků, vytčené
v § 94 obč, zák. č. 17222; srov, Č, 9386,
příkaz zůstavitele, aby po jeho smrti by-ID naloženo určitým způsabem
s pazůstalostním jmění-m (mandatum mortis causa), vyžadUje k své
platnosti formy pOSledního. pořízení Č. 17346; stejně č. 16710.
vykonavatel pOSledního pořízení není -pasivně legitímaván k žalobě
o neplatnost posledního. pořízení č. 17373.
jestliže zůstavitel nezanechal v písemné poslední vůli nikomu ani celou
pozůstalo.st, ani určitau poměr:nou část pozftstalosti, n}rbrž, pořídH jen
o jednotlivých věcech a o jednotlivých částkách, které dohromady nevyčellpávají celé pozůstalostní jmění, jest jeho. paslední pořízeni pouhým dovětkem, n~ko1iv závětí, třebaže zůstalVitel v něm pojmenoval ně
které ahmyšlené asoby jako dědice Č. 17506.
předpisu druhé věty § 778 obč. zák (testamentum agnatione rumrpitur)
lze bez výhrady užíti jen tehdy, pořídil-li zůsta:vitel poslední vůli -o c e] é m svém jmění č. 17508.
domáhá-Ii se nerpominute,Lný dědic nephtnosti poslední vůle, kterou z1Ístavitel pořídili pauze a č á s t i svého. jmění" jest podle okolnosti konkretního připadu posouditi, zda lze hledíc na celou situaci říci, že nebylO' na nepominutelného dědice pamat-ováno č. 17508.
Posloupnost do statků střední velikosti viz heslO': u sed los t s ť ř e d tl i ve! í k Olst i.
Postih: půd 1 e § 896 ob č. z á k. v~z heslo: S·O' I i d' á r n a s t z á vaz Ik LI.
po.dle § 1358 obč. zák viz hesla: postUI}), rukojemstvL
Postoupeni přednosti viz heslo; k 'll i h o v II í pře rl n o. s t.
(odevzdátú věci) n-ěmeckému soudu: <v'iz hesla: p o z Ů s t a ,10. s t.
Postup (c~e) náreku nebe pohledávky: :promlčení se nestaví ani -ne'Přetrhuje postupem náhradn.í pohledávky Č. 17171.
postoupený dlužník může posturp-níko'Vi namítati nicotnost postO'upené pa,·
hledáVlky, třebaže pO'hledáVlkll vllči postupníkCYVf uznal a postu-pnfk b~'l bezelstny Č. 17172; stejně č. 3367, 14968, 15916,
.
postoupen)' dlužník Jest -i po oznámení ,postupu (§ 1395 obč. zák.) oprávněn uplatňovati proti postupiteli po včasném a řádném aznámení vad nároky ze správy pro vady, které mu vznikly před postupem prati postupit~-1i
Č, 17183.
.
dojde-Ii mezi postupitelem a postoupeným dlužnÍ-kelTI k mimosoudnímu vyřízení uvedených námitek a důsledkem toho k snížení trhové ceny nebo
:k zrušeni smlouvy (§ 932, o.bč. zák.), může postaupený dluž.n~k namítati
snížení nebo zánik ;postoupené pohledávky -i vůči postupníkavi, a:vša!k jen
tehdy, souhlasil-li s takoiVýmto vyřízením i postupník, nebO' dokáže-li ve
sporu vedeném postup.n~kem o zaplace.ní postaupené pohledávky přípust
nost a odůvodněnast námitek a nároků, jež vůči postupiteli uplatnil čt které
byly vyřízeny snížením trhové ceny nebo, zrušeThÍm -smlouvy č. ,17183.
k otázce neplatnosti postupu pohledáVlky úpadcem podle § 879, obč, zák.
z důvodu, že pastup je na jeho straně zločinem podVOdného. úpadku (§ 205
a) tr. zák.) nebo. přečinem úpadkU z nedbalasti (§ 486, Č. 2 tr. z.) Č. 17376.
i když ocLporovatelův dluiník obdržel od svého smluve€' za postoupenou
pohledávku úplatu v hotovosti, je dlužníkův věřitel postupem- zkrácen a
oprávněn adpofQ1Vati ujednání p'ostupu, a to i tehdy, nemá-li již dlužnfk
majetku podléhajícího exekuci, nezaplatH-H nic věřiteU na jeho pahledávku
z utržených peněz a netvrdil-li ani dlužníkův smluvce, že by odporováni nebyla s to přIv,aditi buď úplné, nebo částečné us.pokojení duž,nÍkova věřitele
Č, 17376.
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3. náhradový zákon

(č.

329/1920 v nov. zn.):

kdo pro vlastní právní a hos:podářsk~1 zájem dal státnímu pozemkovému
úřadu podnět -k tomu, aby dal určité osobě výpověď z hospodaření podle

§ 12 náhr. zák, neodpovídá vypověděnému za škodu výpovědí vzniklou
Č. 17279.
Pozemková služebnost viz heslo: s 1 II Ž e b TI o s t.
poznámka knihovní podle § 297 a) obč. zák. viz heslo: příslušenství.
Pozůstalost viz též hesla: děd i c, díl P o v i fl II ý, 0 rl k a z, po říz e _n í p osl e d II í, s II b s t i t II C e f i d e i k o m i sár II í, II sed los t s tře d II í v eHkosti.
(všeobecné): žalobou podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. se nemůže ten.
komu byla určitá věc (vkladní knížka) protiprávně odí'ia:ta, domáhati toho,
a'by zcizitel pod přísahou sezna'l, jak s odňatou 'věcí na!o.žil, je-li účelem
žaloby, aby poškozený zjistil, zda má pachatel ještě odňatou věc č. 17205.
příkaz zustavitele, alby po jeho smrti bylo naloženo určitým Zlpu.sobem s pozustalostnílffi jměním (mandatum mortis causa), vyža:duje k 'své platnQsti
formy posledního pořÍ'ze-ní č. 17346.
druhé věty § 778 o:bč. zák lze bez výhrady užiti jen tehdy, po6dil-li zů
stav-itel pnslední vulí o- celém svém jměni; domá'há-li se však nepominutelný
dědic neplatnosti poslední vůle, kterou zůstavitel pO'řídil pouze o části svého
jmění, jest podle oko1:nolstí -konftffétního přfpadu posouditi, ,lze-li hledíc na
ceiou situaci říci, že nebylo na .nepominutelného dědice pamatováno č. 17508.
projednáni pozůstalosti: nepominutelný dědic není sice oprávněn k ,návrhu
na -pokračoy,áni y p.o-zústalostním řízeni, avša:k jestUže p,ozůsta:lostní soud při
zjišťování stavu fliově naj-evo vyšlého jmění rozhodlo návrhu -ne-pominutelného dědice na pojetí tohoto jmění do soupisu, jest nepominutelný dědic
účastní-kem řízení (§§ 6, 37 neSlp. říz.) č. 17239.
svěře.USlký .náhradn~k je úča-stník pozústalostního ř1zení o jmě.ní stiženém
svěfenským náhradnictvím a oprá:vněn k rekursu proti rozhodnutí pozůsta
lostního soudu, že -se pohledáv·ka přLhlášená do pozůstalosti zařaďuje do
pasiv, není vša!k oprávněn ,k rekursu praH rnzhodnutí, že se část jmění zařacľuje do a k t i v pozustalo-sti č. 17275.
"
'k tomu, aby ,se odkazov,ník nebo jiný vě-řitel -pozustalosti stal účastnfkem
pozústalostního řízemi, není třeha, aby mu 'bylo p o vol e.fl o oddělení dě
dictví ,od j.mění dědicova ,podle § 812 obč. zá,k., nýbrž stačí již n á vrh na
jeho povolení, není-li zřejmě bezdůvodný č. 17447; sr,ov. č. 7074 a 9455.
odkázá!ní účastnfků na řízeni sporné není důvodem zmatečnosti Č. 17458.
zda pojistná suma patří do po'zu,stalosti nebo ne a zda podle poplaHwvých
předpisů podléhá nebo nepodléhá dědickému popla-tku podle §§ 16 a 18 nař.
Č. 278/1915 a § 30 provád. nař. Č. 397/1915, i když nopatří do pozůstalosti,
přísluší rozhodovati pro obor po-platkového 'práva výhradně finančním úřa
dům nezávisle na výwku ,pozůstalostn~ho sou'dce, že pojistná suma patří
nebo nepatří do pozůstalosti č. 17308.
dokud příslušn)' finančni úřad nera-zhodl, zda pojistná suma podléhá -dědic
kému poplatku, není pojistitel povinen vydati částku zadrženou na úhradu
dědických pO'p1atkú, třeba-s pozustalostní soud nepojal pojistnou sumu do
'pozůstalosti č. 17308.
jestli-že zustavitel odevzdal před svou smrtí někomu pojistku znějíd na jejího doručHele oS pr'ojevem, že \peníze jsou to.ho, Ikomu ji odevzdá'Vá, jde
o platné da-ro'Vámí mezi živými i ,bez formy Il'ntářského spisu Č. 17323; srov.
Č. 149'í6, 16526.
§ 106 nesp. pat.: pokud jde o nezákonnost (§ 46, o,ds!. 2 zák. Č. 100/1931),
jestliže pozltstalostní -soud při projednávání pozůstalosti !po společníku- 'veřejné obchodní společnosti uložil společnosti předložení bHance s ,pohrůžko-u
»přiměřených do,nucovadch prostředků pOdle exekučního řádu« č. 17278.
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d . u § 16 v novém znění č. 17362 ..
okud by.Jo učiněno zadost ,predPls 'h soudu ve věcech pracovmchj
P
,
v' dného obsazem
o 'YD laCI o
k otazce ra
.
d é č 17469
1
pokud je řízení yřed mm ':~' n, 'oJe ob~hodní činnosti. za~ěstnav!l-te ~
kud J'est se zreteJem na sIroke p
("'levní byl-li Slednan sluzebm
po
.
p'redmět sporu
ZlIS
,
y'
1· d..
a zaměstn~nce a na .
§ 32 zák. Č. 131}1931 ve znem v,a
poměr) vyhověno §y 16, y?dSJ:,
! ~raco\o~níh'o soudu náleželi podobnemu
nař. ,č. 280/1938, ze pnsey lel 1-'
oboru jako spo.rné str3lny c. 17530.
"" e I s tví (neplatnost).
hlášPraha viz též heslo:ym,anz'·t 1"
domů (j.ich zástupcům) vP_raze, vYv. tT
povinnost, ulozena f!1al~. e t,m,
března 1888 Č. 165.::>38, aby v~!S ,1 t
kou pražskéhc; ma~Istratu ze dne 7;něhu a při náledí je posypatl ncmffi
d
chodníky pode} sve~o ,poz~,~kU o§ 81 pražského obeoního statutu ze ydne
pískem, má zakonuy pvodk a v _ ubernáLní 'Vyhlášce ze dne 25. kvetna
27. dubna 1850, Č. 85 ces. z. z',r~ ~e~h č 134 Č. 17306; v témž smyslu
1838,č. 2Z.871. Sb. z. p'r~v'hP !\ ' pI94' 12358.
Č. 6724, 12803 Sb. n. s. a o:. c. ,
v

§§ 125 a 126 nesp. pat.: řeč. předpisy nebyly porušeny (§ 46. odst. 2 zi>k.
Č. 100/1931), odkázaJ-1i pozůstalostní soud zákonného dědice na pořad práva
proti dědici z posledního pOříze·oí, které bylo zřízeno v náležité formě a
jehož pravost nebyla popřena, třebas zá-konný dědic tvrdí, že jde jen o dovětek č. 17458.
byl-Ii dědi,c přihlásivší se k pozůstalosti podle zákona pozůsta'lostním soudem podle § 126 nesp. pat. poukázán, aby ža']obu podal na dědice přihlá
sivšího se z testamentu, a

zemřel-U

tento

dědic je.ště před

podáním žaloby,

jest dědioké právo uplatnit: spnrem proti osobě, :na kterou kolridující dědické
právo zemřelého testamentárn4ho dědice přešlo, t. j. 'proti dědici, nikoHv
proti jeho pozůstalosti Č. 17504.
§ 13t nesp. pat.: opatrovník, který je ustanoven dědici neznámého pobytu
(§§ 77, č. 2, 131 nesp. pat.), není oprá'v-ně-n. podati .p ř e d uply,nutím ediiktálni lhilty dědickou p'řihlásku Č. 17370; srov. Č. 10435 Ol. U. st. ř.
nejde-Ii o nezákonnost, jestliže nebyla soudem přijata dědIoká ,přihláška,
učiněná opatrov:níkem ustanoveným dědici podle § 77, Č. 2 nesp. pat.. třebas
při tom zároveil navrhl vydání ediktu podle § 131 nesp. pat, avšo!k edikt
vydán nebyl a návrh zústal nevyřízen Č. 17370.
§ 158 nesp. pat.: pozůstalost-ní nemovi1-osti, které jsou stiženy svěřenským
náhradnidvím a nemovitost-i, náležeji sice povolanému dědici, avšak, zaJíc..
žené omez€lním jeho vlastniokého práva zákazem zcizení: ve prospěch svě
řenského nárhradníka, . nemohou b~;rti zástavou pro zajištění sulb,stitučních' nároků týkajících se pozůstalostních movitostí a příSlušenství pozůsta1lostllkh
nemovitostí č. 17275.
§ 179 nesp. pat.: byla-U ,pozůstalost dodatečně projednána jen s jednim dědi
cem, ač se v pťtvodním řízení Ik pozůstalosti pNh.Jásili dva dědkové, jimž
byla pozůstaJost také odevzdána, jest dodatečné projednáni pozůstalosti zmatečné č. 17322.
vyjde-li před vydáním odevzdáním listiny najevo nové pnzůstalostní jm.ění,
jest pokračovati v pozůstalostním řízeni nehledíc na to, že byla již 'Před tm
uzavřena dědická dohoda č. 17239.
(různé): příslušnost pozústa'lostní-ho soudu k projednání :pozůstalosti po zů
staviteli, kteJ'ý zemřel .na Slovensku, se řídí předpisy o příslušnosti plcl'tnými
na Slovensku (§§ 6 a 7 zák. čl. XVI:1894); podle nich je Ilříslušný ten
okresní soud, v jehož obvodě měj ztl'stavitel před smrti poslední bydliště,
a neměl-Ii je, okresní soud místa úmrtí Č. 17191.
pozůstalostní řízeni po zůstavitelích, zemře.lých před 16. březnem 1939, kteři
by po zřízení Protektorátu byli nabyli německé státní příslušnosti .nebo cizozemské státní příslušnosti, jest podle § 8 na'ř. o výk. soud, v obč, vě'ce,ch
práv. v Protektorátu čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 ř. z., 1., str. 759.
převésti na příslušné německé SOUdy v Protektorátu; to platI i teh.dy, má-Ji
bS,ti ,projednána pozft.stalost co do substitučnÍ'ho jmění č. 17515.
pOzůsta1osíní věřitel viz hesla: .rl č di c, o' d d ě .J e 'll í j m ě 'll í, po Z Ů s t a los t.
. POžární náhrada viz heslo: poj jo š t ě n í sml u v ní .p o žár n í.
Požitky ve smys1lu § 3 zák. Č. 89/1920 viz heslo: pO.tištění pensÍjní
rozb. Č. 17485.
zaOpatřovací viz heslo: z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Poživací právo viz hes;lo: ex e k II cep odl e § 331 ex. ř.
Práce přes čas, pracovní doba VlZ heslo: dob a p r a c o v TI í o s m i hod i TI o v á.
Pracovní soudy (z~k. č. 13111931 ve zněn vlád. nař. Č. 280}1938): výtku, že
odvolaci soud nebyl řádn,ě obsazen (§ 28, odst. 1, Č. 2 zi>k. č. 131/1931),
jest posuzovati podle § 16 řeč. zák. ve znění vlád. nař. č. 280/1938,
třebas rozsudky prvéhO i odvo.lacího soudu byly vyneseny a do.volání
podáno přede dnem jeho právní účinnosti Č. 17362.

Právní zástupce viz heslo: a d v o ~ : ~ j a k o z á s t u (p c ech u d Ý ch,
Právo chudých viz heslo: ad VD,
v' z en í viz heslo: nes por? é ř i ze II {
,Prejudiciální otázka ',Vk ,)n e.~,~ ~ ~f/~:eSI~~ o t á z ka .p ,ř e dur Č II ~ ~ C L , '
(§ 25 In€lsp. za' . ,jllna o d ' s t a t 'k o v í u r e dnI: C L
t
. h sla' 1h u t a pro pan a.
Preklusivní lhůa 'VIZ' fl "
, •. VtVnÍ pensij,ni rozh. Č. 17316.
r e s u m:p t i v n í.
Prémiová reserva viz heslo: p o Jl s e , ,
Preswnptivní plná mOc viz heslo: 'll lna, mOC P
iz heslo' advo'kat.
,
1 . 'p ů sob i I ost pr o c e sn 1.
Procesm zmo~enec. v
způsobilost VIZ 'h es 0.. z
..
l ' uky viz heslo: drazba.
.
..
prOdej dražbou, z vO ne r
,y"
f
lacení tře:baže vyšlo ,nalevo, ze
Prodlení: -p:ojistní~ ~ení : Ip}l~dl~\e~ kn~~~c~ní a Že se tento 3edoplat~k týk~
jde o rp.omerne 1Tl,e.p~tnny, z Y
: -h v bylo sporné, Jakou cást z nIch ma
'pouze z3Jchr~ň.o':,acIch utrat, 'D nw z
pojistitel 'P1a:Ť1Ť1 c. 17272. . V ' mezi .prodlením objektivnfm a subjektiv,ním
& 115 odst. 3 e:x. ř. neroi'Jhsll'Je
,

v

v

1.17282.
. t"k .obchodui.
'
mO
Prokura viz heslo: re)S, fl
,
viz heslo: dražba vnu--ce·na ,ne
'Promlčení: před,nostn~ho pr,:va
, '
vitosti (§ 216, c' v2 ~:x.yr).,
od-niku nebo jmění za dluhy.n,ale ze (všeobecně): pro ruce~I preJ1.ma~el~ ~ (§ 1409 olbč. zák.) platí steJna pro'ieí k převzatému lPodmk~ .,neboy Jmem.
témž smyslu č. 15914.
.
~lčeeí IhMa jalk:.o, pro zCIzltelev c.; 17~99da ~kterDu se vztahují ypře~'Pisy ':,lad.
promlčení pohledavky z~ ~emed~lced-nvodu sporná, řídí se predplsy oh~~
,Dař. č. 250/1935 a 'kt:ra)e co, v~ , dnem původní splatnosti pohledav' Y
ského zákona; promkem se pocIna
"" '
17377
','
v ' závazek hlavního dluzntka
1478 1479 obč. zák.): nezamť-h ~:"c<,§Yl346 oM. zák.) nebo rukolIž dřílVe,' p-romlčuje se zá\a'Zer~k r)u °f~~'z~tý mkojemSlkou smlouvou, teprve
jmího a plátce (§ 1357 obc. z ., II
..
v třiceti leted~ Č. 17}69. b
'hradu užit'ků, jichž na'by~.'ne~oc:vy
nár?k 'n~
a c e ,fl ~ nde.' oOdn~hao obohaceni a podléhá proto tncetllet mu
drŽItel, Je narok z ,e.z uy" 'v
§ 1489 -abč. zák.
,
romlčení Č. 17314; vtZ tez mze u .... , e 30 letech třebaže se za-vazek
~ostižní nárok rukoi~íhov,,~e rProm~~l:j/ v kratší době (v.e třiceti letech)
'hlav-ního dlužníka VUČI vente I pro
20
./
f YI o;yi družstva na
1~~~, č. 1 obč.
ná~ok yyo~'~~o~~~~'~d~r~~s~o~~j~,~oC č~~n~tví inepodléhá
poměrnou náhra?u pakl~fu ;r~~~~ č. 1 obč. zák. Č. 17348.
~íletému promlcem po e . .
,
y

(§§
v

v:

i'

zák::

815

814

§ 1487 obč. zák.: neplati, pro promlčení nároku na změny vy-plývajicí ze
zásady »rebus sic stantibus«, na př. pro nárok obce na zvýšení ujednaného
paušálu za dodání vody, při takové změně poměru, že nastává 'křiklavý nepoměr mezi vzájemným plněním smluvcu č. 17516.
§ 1489 obč. zák.: tříletá prom],čecí lhůta (§ 1489, první věta obč. zák.) pjati
i pro nárok na zaplacení smluvní (konvenč,ní) pokuty Č. 17171.
promlčecí lhůta, která se za'čala naJby-tím vědomosti postupitele o škodě,
se ani nestaví a·ni nepřetrhuje postupem .náhradní pohledávky jiné osobě
č. 17171.
nárok na ,náhradu za fructus negJectos a na náhradu za veškerou škodu
vzniklou vlastníku nepoctivou držhou, je nMok na náhradu škody a podléhá
tudíž tříletému promlčení podle § 1489 obč. zák č. 17314.
nárok na náhradu útrat s:poru mezi odesilatelem a adJesMem zásiLky,
v němž pro ztrátu zásilky za.viněnou špeditérem podlehl, není pří'51ušen
ství nároku na náhmdru za ztrátu ,zboží podle čl. 386 a nepromlčuje se
ve lhůtě podle čt 386 obch. zruk., nýbrž ve lhůtě podle § 1489 obč, zák.
č. 17368.
§ 1495 obě. zák.: promlčecí lhti.ta pro manželčin nárok na náhradu výživnél18 vynaloženého na vlastní výživu a :na výživu manželských dětí proti
manželu (§ 1042 obč. zák) se nemůže počíti, dokud ma'nželství trvá; nerozhoduje, že manželé žijí faktioky odděleně č. 17234.
§§ 1494. 1497 obč. zák.: promJ.čecí lhůta, jež se začala nabytím vědomosti
rpostupite1le o škodě, se ani nesta\"í ani nepřerušuje postupem náhradní pohledávky jiné osobě č. 17171.
reklamace podaná u příslušné žele.z'nice se pokládá za platnou teprve Hm
okamžikem, kdy k ní byly předloženy doklady o opráv:něnosti; jen takovou
reklamací se staví promlčení nároků z přepravní smlouvy (čl. 107, §§ 3, 4ž. př. ř.) č. 17274.
.
promJ,čenÍ nároků na ,náhradu za poškození dopravovaného zboží se počíná'
uplynutím dne, ,kdy bylo dodáno; rozhoduje den, kdy zásilka došla do st aoll i c e určení, nikoliv den, kdy došla do m i s t a určení č. 17274.
Propou.~těcí dŮVOdy viz heslo: z a m ě s t II an c i s o II k r,o m í (§§ 34, 35 zák.
č. 154/1934).
rozhodtnuti viz rozh. č. 17314 u hesla: pozemko'vá reforma.
Provise zprostředkovatele viz heslo: sml o u vaz pro s t i' e dk o vat e 1 sk á.
Provozovatel: k ,pojmu provozovatele podle § 45 zák. -o jízdě mot. vozidly č. Sl}
1935 č. 17349, 17514.

Prozatímní opatření: proti rozhodnuti rekursního soudu, jímž bylo z m ě II ě II o
usnesení souqu prvé stolice, t}'kající se určení 'náhrady škody za majetk-ovou újmu podle § 394 ex. ř., lze podati dovolací rekurs,; § 402, odst. 2
ex. ř. ve znění tl. II zák. č. 314/1936 tu ,neplatí č. 17226; srov. č. 16929.
poda,ná určovací žaloba :nezahraňuje sice o sobě výkonu rozvrhového usnesení, odůvodňuje však zatímní opatření pro žalobce Č. 17369.
Předběžná otázka viz heslo: o t á z,k a .p ř e d běž tn á.
smlouva viz hes,lo: smlouva: předběžná.
Pi'edkupní právO: podmínkou zániku předkú,pního práva odmlčením je řádná nabídka; k tomu ,patří, aby obsahovala i jméno budoucího kupiteJe Č, 17215.
neobsahuje-li na'?ídka oprávněnému z prředkupnJho práva jméno kupitele,
nepočala ,plynouti lhůta vytčená v § 1075 obč. zálk., ledaže by oprávněný
dal najevo, -že se spokojuje s neúplnou nabídkou; tu nelze žádati o výmaz
předkupniho práva alni tehdy, kdyby se oprávněn~r dovědě! odjinud o jméně
kUlpitelově č. 172016; srov. č. 1249. 9906, 10014, 14686.
kdo uplatňuje své předkupní právo, musí splniti i vedlejsi podmínku, ktera
jest ujednana mezi prodatelem a kupitelem o pbce:ní zprostředkovatelské
-PTovise Č, 17391.

v 'kupce musí (u nemovitosti) výkupní cenu pro~ateli skutečně" d~o 30 dn~

,p~ učiněné nabíd~e zapla!iti; poshovění poskytnute pro datelem tretmm kUpCI
nejde ,k dobru vykupce c. 17391.
Přerušení řizenÍ: zmatek, Jestliže odvolac~_ ~I)ud bez ~ostupu podle.§ 160, odst~ 2
c. ř. s. jednal a rozhodl o o-dvolam po smrtt pravmho zastup ce strany
č. 17187.
,.. 'I
• • ,.'
, odle vlád
pokud není ustanoveno jinak, platí o UCl'I~CJC 1. prer~s.en~ nZ:~l P , " .
•
•
199/1938
a
pokračování
v
něm
predplsy
clvI1mho
radu
soudntho
nar. C.
(§§ 163 a další c. ř. s.) ~. 17190.
dotč. 'vlád. nař. nepřestává
přerušení sporu vyslovene soudem podle §, 4
zpravidla same sebou, a to ani odpadnutlm dŮ'vodu', '-pro který nastalo
č. 17190.
Přesunutí přímých daní: zákaz přesouvání přímých daní (§ 341 zák. o př, d.) viz
též heslo: daň.
",.
.)
'dt"
sta
zákazem přesourvati daně (§ 341 zák. o y~IJ!1ych damc.h nen!. o cClono u :flnvenÍ dovětku, jímž zůstavitel uložil dedlc~, a~:y pla~~l ,s rocmm duchoodem
odkazovnílku i rentovou a dti.-chodovou dan -prtpadaJICl na tento duchod
č. 17381.
Převod akcií: neplatnost smlouvy o zcizení a:kciÍ bez souh]asl!., společnosti,. bylo-li
podle strunov k jich zcizení .potřebí tohoto soU'hlasu c. 1/422 u hesla. s p oleč n o s t a k c i o v á.
•
•
(§ 76 - 'k
společenského podílu viz heslo: s p o I e c n o s t s r u c. o mez.
za .
č. 58/1906) rozh. č. 17173.
převod šekového účtu č. 17475.
'"
'V"
. 'Vd
,právo Ilmkládati s pohl~dávlkou ~J0ženvou na se-kovem ucte lze vykonati \i z y
·en jednotně co do cele pohleda'Vky c. 17475.
'v
.'
~mezení pro pře vod společenského podHu (§ 76 za;k. c., 5{)(1906~ jed. 'm me~i živými neplatí pro smluvní: zastavení onoho pOdl<lu c.; 17~ 13-.
~f~tnictví~ k hmotnému odevzdání dle § 426 ~bč. z~~., sS 'ne,:"yzadule, r aby
převáděné svrsky byly vždy odevzdány vlastmkem jme osobe »z ruk~ do

ruky« č. 17304,
•.
tkl'd r
sou
o·em hmotného odevzdání dle § 426 obS. zak. '~u ~o vy, a <: 1.V
,eii\osti s §§ 312, 315 obč. zák o na:bytí drzby se zremI? .!1a to,. ze Je ~od
statnou náležitostí odevzdání dle § 426 obč. zák., aby ipreJ~mateh by~a 'z.le~
nána nlOžnost přímého panství nad věc}, ~b'y věc byla, p';evedť'~a, ~ Je ~
ďrž'by a ~by se přejlmatel též skutečne Ujal nad prevadenou veCI p;1nstvl

I~·ři l~~~~dU

podnikU jako věci hroma~né není třeba o~evz~áni" jednotliv}'ch
věcí n 'bú stačí odevzdání znameními podle § 427 obc .. zak. Co .17475~" .
k Pfev~du podniku stačí i převod části podniku (bez aktiv ~ pas1Vj, mu?e-h
.naby~atei vyvinouti podstatně -tutéž hospodářskou ,či'nlllŮs~ Ja~o. pred~?,u~~v~
a ,převodce se vzdá možnosti využitkovati postarvem, ktere mel pko rl'Ve]Sl
majitel po-dniku č. 17475.
'b
tl
v
odevzdání podniku je dovršeno tím, že př~~odce uve~e pa yva e e v moznost dále prov'ozovati podnik a nabyvatel J~J prov~zuJe c. 17475 'Tt'
právo z1!ámkové a .vzor~ové lpí na podmku; znamku nelze odd e 11 pro.
"
t' f
d
jevem vule od podnIkU c. 17475.
řevodem podniku s firmcu a zápisem přechodu prava, zna;~ena I . Irm.u u
~bchodního rejstříku, přechází i p!ávo ~1akládatí s šekovym uctem teto firmy,
•
Y'
•
v
okud to nebylo dollOdou vylollCe'l1'O c. 17475. v . ,
koncesované živnosti: právo vdovy podle ~ ~6 zr~~. r. nelze ~nl z~astJ prevésti na jinou osobu; platné je pouze vzda-n~ se ztVllllŮSt. opravnem ve pro~
spěch jiného pod podmínkou, že mu bude udelena koncese c. 17203 u hesla.
v

živnost.
.
.
16" 2
Převodní poplatek viz heslo: dražba v,-nucená nemOVItostI (§ 2 , c,
.
ex. ř.) rozh. č. 17438, 17505.

817

816
P~e~oz . (přes řeku)

viz rozh.

Č.

17462

hesla: s I II Ž e b fl o s t.
Prevzetl dluhu: pro ručení přejímatele podniku
"b . ~ •
k převzatému podniku 'nebo jmění (§ 1409 .~~ o )rnelll z~ dl~hy nále'žející
Ihuta jaká pl.tí pm zcizitele Č. 17199' sr o~c'l~k7'4) ,plaÍ1 stelná promlčecí
za'Vazek k náhrad ~ vk d O ' ov. c.
.
správným Přihlá~J.~ '~ Ye~~i~:f:ené ~~~ě~tna~ci ~epfihlášením -TIebo ne-'
niku při jeho p'řevzetí paclle §1 ' II ~oJIsteá:kll1, prechazí na přej.imatele 'Pod1409 ove. z ' . c. 175Ol.
~.~. .
Pl1Cl1lna
~ouvi'8lost viz ,hesla: náh:ra.cfa škody roz
c. r. 5.).
'
su d e k trestní § 268

Plí<lav~~k.(~1 í1~3~;k o v Ý z á'ko " č.

II

75/1935):

~

výkladu § 18, odst. 2

l'řidav

neorbsahuj::-li 'poyolení ministerstv;a obchodu, udělené podniku
dl
odst. 2. pndav. zák. k likvidaci přfdavkového zařízení
. P9. e ? 18:
omezem, <neodporuje pojmu likvidace po-dle ~ y 'h .', v te, pfic111ě zadne

~~!~h-~id~~d~~~n~~~U:u se ~ostalo povolení k r~~~~a~i ~~)~::::éhU:t~~fi~~~;'
dříve činil fOj~~tI~~ ~~k~~~n:II!~ z?~ží třidávanjCh,

podnik již
situaci podniku

přiměřené č.

PňWa~í

17367. e

k pesijnímu a úrazovému
urazové.

pojištění

anzeflI Jes obvykle a

jestliže twk

hospodářské

viz heslo: 'p o I' i š t e· n I' pensijní,

PnhIaš?yací ypoyil}nost viz heslo: p o'j i š t ě rl' í pen s i I',fl í (
pilten! urazové (rozh. č. 17459),
ro,h.
Přibláška dědická .viz heslo: !Jl o z ů s
k ~ozvrhu VIZ heslo: dražba

č.

1701), po·

t a I o- s t.
vnucená nemovitosti (§ 210
Y)
Prtkaz
po líz en í posle dní, sm,1 o u va z m o
ov a c í ex. r ..
zatu~n)t Vlzhh!-SIO: drazba vnuc.ená nemovitosti (§ 2i6 • 2
ex. r. roz '. c. 17505.
' c.

v-:-

~!.z .h~sla:

cň

PfikitZ~il k I~Yybrláni: účinek přirkázámd:

-

zaža,lorvané pohledáv1ky na spor č 17449
y.a:-.l za obcova pohledávka proti žalovanému mezi dnem
'"
~ .
a JeJIm doručením přikázána žalobcovu věřiteli k b "
podam zarl-oby
pozhývá žalobce žalobního nároku ,č. 17449.
vyl raflI (§ 308 ex. ,ř.),

PHhlepsmluvní.
viz hesIa:

dr a ž b a

vn tl cen á

.
nemovItosti,

Piipústnost
nost.opravných

prostředků

viz hesla: d o vol á "n í

'pojištění

o d vol"
.
,anI, StlZv

Přiroči :~~i~o~iág. ~~~8;' 1~/]9~4: Plro. zápůjčky nečle!,ů neplatí § 3 Č. 160/1934
~.

.

.

u

es a. spO ecenstvo stavebm a bytO'Vé.

Přísalla vy~:~:a~~kP'r:lIe č~ XLII u~~. zák. k c. ř. s.: žalobou podle čl. XLII

.
.
c. r. s. nemuze se ten komu: byla určiť
(kl d .
$míŽlka) . protiprávně odňata, domáhati toho aby zcizitef ,v~~ Y: a nt
laOC s
na!ložil, je-li
žaloby a: '
ZlIstl~, ~da !.llá pach~tel ještě odňatou věc č. 17205. ' Y _pos ozeny
ten, ~ ]eh?z zaopa!reni byla zřizena nada,ce, nezměnitelná v jeho ne~~~s~e~lj~ě ;e;~~:I;1 n~LW' od ~dy ~ku přísl~šejí požitky z nadace, oprávd
. . . . yc; ~
uvoz. za . k c. r. S'J pokud se -tyká poměrů
'~~ol~C~ ~l~{~~~~~e~~ ~:~:ya ,tt se ne~tane .zbyteĎ~ou !ím, že yžalovaný
d
ClllC
sporu, am pouhyrn Jeho prednesern
y h
o po:n,f~~c na .ace: kterén;u ~e nedostává záruk podle řečeného 6lánku'
~ro ,za o yUl nema vyz.nam, ze Jde o nadaci zřízenotl v cizině a I'aká práv~
z nt -vzes a V tuzemsku č. 17425.
pOdle, § 47 ex. ř.: exekuční soud jest oprávněn uložiti. lIlěkt '
sled nich "čl~nů sprá.vy akciové společnosti vYI'evovací Plel.rSeamhUu z .popodle
§ 47 ex. r. c. 17311.
Y

s~.z~l,

odňatou věcí

úče'lem

~~tSaho~

Pnslušenství: podle § 297 a) obč. zak.: výhrada vlastnického prá<va k strojní:mv
zařízení továrny č. 17318.
neryá-lí právní řád místa, kde tovární nemovitost ležI, ustanovení odpovídající § 297 ti) obč. zák., jest .otázku významu výhrady vlastnického
práva k strojnímu zařízení posouditi podle předpisů platných před zavedením III. dílčí ;ll'ovely k {)Ibč. zák. Č. 17318.
souhlasi'l-'1i dovolatel st:r;o}níihn zařízení, ač si vlaJstnictví k němu. ;vyhradil, s Hm, a:by vlastník nemo"litosti určil strojní zařízeni k trvalému
užívání při továr.ně, Cl'niž vyznači:1 zevně -patrným způsobem, že strojní
zařízení zůstává jeho v1lastrrktvím, nemůže uplatňovati své vIastnictví
vůči t ret í m .osobáJm Č. 17318.
byla-li pra'VO'plaJtným usnesením knihovníh0 sondu povolena opětná poznámka vlastnictví k strojllm podle § 297 a) obč. zák., ne-lze ve sporu
o vydání a vyloučení strojit z knnkursní podstaty kupitelovy -- a to a'l1i
k námitce správce konkursní podstaty _. zkoumati, zda byly -spLněny
formální náležitosti pro povolení poznámky, t. j. zda byl ke knihovní
hidnsti připojen souhlas iklnihovních věřítelft a zda ho bylo třeba ,č. 17343.
Příslušnost: žalobu o z3Jplacení nájemného z nemovitosti ležící na cizím území
(odstoupeném P.olsku) lze podati tl obecného soudu žalovaného v tuzemsku
č.

17221.

soudu a postu:p ,při vyřízeni opovědi přeložení sídla ve smyslu
§ 2 vlád. nař. č. 266/193-8 č. 17294.
půjčovna Ulmů vú heslo: fil m rozh. Č. 17180.
původ manželský viz heslo: dít ě.
Původské právo: není-li umluveno .něco jiného, má pův,odce dUa: nárok na to, aby
by,l'Ů zároveň .s dLlem uveřejněno jeho jméno Č. 17256.
§ 21 původ. zák. 'Vymezuje jen povšechně okruh jednotného práva pů-vod
ského, které chrání jak ideální, tak osobní zájmy Ipůvodcovy Č. 17256.
nárok na zákaz porušování .původc-ova práva předpokládá nebezpečí opatrování rušebního činu; tornu tak není u článku, kte<rý byl již uveřejněn
a k jehož opětnému uveřejnění nemá dojíti č. 17256.
_

přislu.šnost

Rada škOlni místní viz neSilo: šik o ,1 s t V' í.
Rakousko viz heslo: d e v i s o v á o pat ř e n í
Redaktor viz heslo: .TI á hra d a šik o·d y (§ 1330 obč. zák.).
Redhibični nárok viz heslo: spr á v a pro vad y.
Reforma pozemková viz heslo: 'P o zem k O' v á r e for m a.
Regres viz heslo.: .r II ,k o 1e m s. tví, s o- I i d á r ,TI o s t.
Rejstřík obchodní viz též hesla: f i r m a, s p o.J e č n o st.
'nejde o nezákol1lJliost (§ 46, odst. 2 zák nesp.), vyložily-U ůba soudy souhlasně § 4 vlád. nař. č. 265.11938 o do čas. omezení-v 'živ:fl.. a j. výděl. podni-ká'!1i se zřetelem na § 10 řeč. nař. a § 17 zák. o 'Spol. sr. o. Č. 58/1906 tak,
že' ten, kdo žádá o zápis nově zvolený,ch jednatell1 do obchodni:ho rejstř~ku,
musí sám soudu již před zálpisem předložiti průkaz, kterého je k tomu potřebí s hlediska urved. vlád. ,naJřízeni, a že rejstříkový soud může naříditi
jeho pledloženi č. 17235.
zda tu jsou zakonné náležitosti oporv'ědi k zápisu ,~o rejstříku, je posouditi
podle do-by) kdy rejstříkový soud r o z hod u j e o záJpisu č. 17288.
bylo-li v době, kdy rejstříkový soud rozhoduje o zápisu oporvědi, "Vllád. nař.
již v ú6nnosti, musí soud přihlížeti k tomu, zda pro žáda.ný zápis jsou
sp-~nětny podmínky p.odle pfedpisů ře,čeného v:ládtního- naří'Ze-ní, i když
v době p o dá n í opovědi ještě .nevlatilo č. 17288.
příslušnost sOlldu a postup při vyřízení orpovědi přeložen-Í: sídla ve smyslu
§ 2 vlád. nal. č. 265/1938 č. 17294.
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nepne! se Jasnému a nepochyhnému znění nebo smyslu zákona právní názor
nižších soudů, že opověď o zápis v~'mazu prokury jest podati principálem
osobně nebo v ověřené formě č. 17295.
k opovědi o udělení nebo zrušení ,pokury jest

II

3:kciové spole'čnosti povolán

orgán, jenž podle stanov neho podle záíkona jest oprav-nen akciovou společ
nost zastupovati; opnvěď nemusí býti však podepsána všemi členy tohoto
orgánu, dopouštějí-li stanovy znamenání firmy pouze .některYmi jeho členy
Č. 17295.
Reklama nekalá viz heslo: s o II těž 'll e k a 1á (§ 2 zák. p. n. 5.).
Reklamace: jen plat.nou reklamací, t. j. která jest podána II příslušné železnice
zámveň s doklady o její oprávněnosti, se staví promlčení 'nároků z přepravní
smlouvy; doha rozhodující pro ',počátek promlčení Č, 17274.
Reklamní figUra viz heslo: j m én o (jeho ochrana podle § 43 obč. zák.).
Rekurs viz hes'Io: stí ž 'll o s t.
Remunerace: pr-Q otáz:ku, zda zaměstnanci propuštěnému z dŮ'ležitého důvodu náleží remunerace z doby před zrušením pracovního poměru, není rozhodující,
zda pracovní poměr byl pak platně zrušen, nebo ne č. 17443.
Rentová daň viz heslo: daň (zálkaz přesouvání daně) .
Restaurace: dopustil-Ji se hudebník v restauraci 'proti hostu nevhodnych slovních
náznaků a nadávek a byl-li púvodcem vyst!1IPU mezi tímto hostem a Jlllym
hudebníkem, ač bylo podle služeb-ní smlouvy jeho povinnosti zakročiti a
zameziti vystup, porusH tím jak všeobecný závazek věrnosti, tak zv1áště
po'Vinnost mu ve služební smLouvě uloženou pracovati pro zdar a zájem
podniku a zOdpo:věd:nnst za pořádek v orchestru a je tím odůvodněn pmpouštěd důvod podle § 34, Č. 1 zák. Č. 154/1934 Č. 17507.
Restitutio in integrum viz heslo: n a v r á c e'fl í v pře d e Š 1 Ý s t a v.
Retenční právo viz heslo: z a drž o v a c í ,p r á v o.
Revi,se viz heslo: d o vol á ní.
Revisní rekurs viz heslo: stí ž n o s t d o vol a c í.
Rodiče viz též hesla: di t ě, v Ý ž i v n é.
rodiče se mohou domáhati vydání nezletilého dítěte v ří'ZenÍ nesporném
i proti třetím osobám Č. 17365.
Rodinná hrobka VlZ heslo: hr-obka rodi'll;lná rozh. Č. 17261.
Rok dražební, rozvrhový v;iz heslo: dra ž b a v n u cen á ne.ffi.n v j t o s t i.
Rolnická usedlost viz ,hesl,o: u s- e d 1ns t s,t ř e dn, i v e ~ik() s ti
Rolnický nedil viz heslo: p o zem k o v á r e f o 1'm a (op říd ěl'O v y zá'kon),
Rozepře zahájená: předpisu § 234 c. ř. s. o z.cizení věci' nebo pohledávky ve spor
u'Vedené lze užíti teprve tehdy, byla-li žaloba žalovanému doručena a tal{
mzepře právně zahájena Č. 17449.
věcí nebo pohledávkou ve spor uvedenou ve smyslu § 234 c. ř'. s. jest rozuměti -nejen hmotné a peněžité pohledávky, ale i zcizitelná prá'Va a pohledávky všeh'Ú druhu Č. 17537.
žaluje-li, s,e ') nepřípustnost exekuce na pohledávku, je v:e &POl uvedeno
i právo k této pOhledávce Č. 17537.
§ 234 c. ř. s. má platnost i pro spory podle § 37 e~. ř. č: 17537.
Rozhodčí soud, (rozhodce, rozsudí): rozhodčí musí podeps,ati prvopis a vyhoto:v:eni
rozhodčího vyroku, až jsou úplně sepsány, nestačí podpis rozhodců' na
prázdných vzorCÍch určených pro prvopÍs a vyhotove.nÍ' rozhodčího výroku, jejichž vyplnění bylo ponecháno předsedorvi :rozhodčího -soudu
Č. 17395.
třebas hromadná praoovní sml'ůuva ohsahuje lPoučeni 'O' »'odvolární«
z rozhodčího výroku k řádnému soudu 'V 14dermí ~hůtě, až lIze pOdau
jen ž a I 'Ú b u o neúčinnost rozhodčfhn výroku, ,a to ve 111M€: 3" měsíců

~ s) není toto práv-ni poučení důvodem neúčinnosti
c. r. " ,
'6"
17503
rozhodčího nálezu podle §, 59?,.e c. ~~1~' 595 č' 6 jsou jen před
d?nuc.a~admi přet,dPl~1 pr~v§.n~~~ ~edss;r druhá věta' c. ř. s.) č. 17503.
'PISy prava h II ,o ne o \'
"
. d' ť
ou
~ského obchodnictva« jest ,oprávněno sJe nava I se ~sv '
.
))Grenu~1o~azhromadou hromadnou smlouvu, závazn:olly pro ~leny
pomocn}c .
do ustanovení o rozhodčím soudu a nem treba, a. ~, se
~ml IUVC,U,. ta~~niH J'ednání o ní neb.o dali smluvcům plnou moc k le']lmu
c enove u
'~', T ~ 17503
uza'Vře~í a k Ul 'I?f,lStO~p~1 c' která nebyla zúčastněna na rozhodčJm
t . m' společníky není legitimována k zaveřej.~a obchod:ll1 spal.ecnoys.~
řízem provedenem meZl Verelny , 1 ,
I §' 595
ř s č 17524.
lnbě oD bezúčinnost rozhodčího vyroku pod e
, c. _,' " .
,y
tane v rozhodbm nzem stranou bm,
.
veřejlná obchv~.dm ~p~lkecnbos1~Os:Ů'~~~dnuto' i o prá'Vech a závazcích spože v rozhodClm vym u y
iečnosti č. ly75?4.
. d ',' 1'luvců se nezaklád.ajícím« (§ 599 c, ř. 5.)
»jiným Oipatt;emm na u]e .n~~ s,nbsahuje us,tanovenÍ o rozhodčím soudu
o'
je hwmadna smlouva, po '
Č. 17503,
"11'
" n'ho pouče-ní předsedou
zmeš~ala-li ~trana ~ás~~~~em ..~~~~r~:~~Oi~t!~~h~O společenstva ,lhůtě
a zapl~uyatej'em roz t~' Cl ,~o~~utí rozhodčího výhoru podle § . .38 ~akona
k podam odporu pro I rozby!- r ' oto žaloba podle § 38 dotc. zak. pro
Č. 131/1931 tuto. lhůtu a' "a-~.pr
,
toholo di\vodu proti předse
opožděnost zamrl'n~ta" n~pnslUS1"t~~~le ŠfwdY zavIn.Ha-li si škodu tím,
dOlVi a zapisO'vateh naro na ,na:
!1
',edn~rk odporl' pod~e § 38 záže 0n:eúla žalolbu,. I~~e:u s:P~,~~'~~l~ ~ez'účinnosti rozhodčIho. . nálezy
kona c. 131/1931, Je n , . dO ,.d ačknliv- si musila nebo meIa uvepodle § 595 c. ř. S., Itlla' prvy dl uv§o3R zák č 13]/1931 je JE zmeškána
domi-ti, že . lhůta k OdpOTU po, e
~
.'
Č. 15732.
.
. ,. e n i
' odnu'Děny' viz hesl,o: u po o m i Jl a Cll' 1 Z
.
I t 00'p
Rozkaz pae
. "
.
_, směnečny' viz heslo: smě il1' -e Č n e rl z e II L
t'
,
" " , ' nep1at,' § 552, odst. 4 c. r. S., nýbrž vze 1
.....
'.
-fO UpomluaCl nze-n1
,~
'k
nesp
Rozkazm nz~tl1 •. ~a10'by .,p.e'! se řidí ustanovením § 237 c. r. s. a § 19. za . o ' .
upommaCl z '
říz. Č. 17337.
'
1 tv' . té heslo' v Ý ž i v n é.
,
Rozluka manze s t VIZ
Z
'
"
-, d vším zamítnuti rozluky manž-elstvt
_ _
jestliže !a:lowuná s~ana 'llayrh~a, P~o~áhati se ohnovy původníhO sporu,
z viny zalahcovy, jest opravlnena ....:
a to tak aby žalolba byla
skončeného pov.:ť?lením rOdzluI ky z JelI d~~' sponl opr~'vných prostředkŮ
zamítnuta, třebat.e se vz a a v puvo '
(§o 472 c. ~. 5.) ctč . 17~87p'ředIoženi osvědčení o státním obča.nství mMe
Ihuta dana souem
, ) ' 17413
být prodloužena (§§ 123, 128 c. r. s. C . ·
, 1 t . ustab 1 e sporu o -r o z I II k II manze S Vl
jestliže v usn~.selm, J~m~ .~] v
~e:ní znám opatrovník, byla v edikt~
IIwven žaJ.ovane stml~,e, ]e]IZ pQ,~yt
'ře '-.hlCO r o z vod manželstvl
(§ 117, odst. 1 c. r. s.? oznac,e~~ r~e: ro ~ or o rozluku ustanoven
-od st.olu .a loze, nebyly zalo)van:. s]trba ,P r:ozl~kU J'í n.ebyla doručena
'k (§ !lB c r s d a tza <)
a o
477 ,c.
' 4 a 5
opa! rOVni
' zmrutečrnost podle §
(§ 118, odst. 1 c. r. s. , 1 e u o
c. ř. s. Č. 17430. _
.. ,
du manže.Jství v jeho rOZ§ 17 rozl zá~•. (~. ř e m e Jl a,!. ~ z V oD zv'odového 'rozsudku nepominuly
] II k u): nem-h J'lstO, z?a o ucmk!1 ro
iák) nejsou tu předrpoklady
opětným sp.?jemfm ma'l1zJtu §('7 r~ZlI zÁk.' ,;ji1f.O'vání ,úNnků opětného
'Pro po;volem yrozluky po, e
. ro~de:k iPresahuje meze řízení podle
spojení man;zelů, na roz.v0dovy, 16768 16372 13943.
§ 17 rozl. zak. c. 17335, srov. c.
"
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In~ze (~Ol101iti přeměnu rozvodu maGželstvÍ od stolu a lože v . h

II II
~ 17 rozl. zák.), bylo-Ji manželství rozved '
, J e ~ rozvrat, lna němž byl manžel, ,navrhující rozlUkU:'Pře~~~n~r'Zj.n~~hgkr7~~
rozsudek c rozvodu ma:nželstv' k t '
bl·
'.
čen řádně, ,nýbrž byl :ná!ltradn'ěl'do~~~n n~rKhd~~ln~rnl1 z manželp_ dor.u~
podl~ladem pm usnesení 00 rozluce manželství p dlanz,~111'17nemuze H
c. ]7529; srov. Č. 12412.
oe';)
rozl. zak.
jde o otázku práv:ního posouzení odůvodnil li
.'
návrhu na povolení mzluky tím'
t " - r:k~lSIi!, S,oud zamítnutí
důvod, již .netrvá v době kd ~ Z:'dS' av, v nemz ~aleze~ razvodov)'
nižších soudů souhlasná '~eJ'd! hl oza a'kza rozllUkU; js'Ůu-h rozhodnuti
.
' '
,neza· Oinnos t. 17448
Rozpočel VIZ
hesJ,o: ob e c,
'
ROzsudek: § 405
c• •
ř s..• d oma'h'a- I'I se OdPOruJI'CI
... věŤite,1 .aby ďl
v
'k o
1
trpel aby Ihyla v pořadí 1)řed '1 ' hl d"
UZUb llV srn uvce
vitosti vložena pohledá k' '~,,:,r,10 po e. ary'~Oll lila dlužnikově 'llemo_
částečně vyhověnD po~u~ j~n,;'I~~~1 '~~nt zarv~kdy, aby n,ebylo žalobě
odp ř) t ' I ' k d '
'a e se za onem (§ 14 od,,1 1
, '., o ,les, '~Ů' u má! mHi ten. 'úči,neik, že 'ž,aJlovany' ,d.Ju;"":":ů'
srn 1Uvce musI trpetl aby od
."
vv·t
LlUW\.
~
v

br

v

Y

v

~~e:u~~;8§;ořsar~í~:~~I~~~~~: ~~~~~í~O~=r~~lu~~~'~ ,~~Ojej:umfs~~l~d!~:~
O'dpd

'~v,omezenf závarz,ku k náhradě škod r ifla t ,'" v'
,.
v' v,>, .
ucasti pmvozu jedné z 'osob
ědJn .\JeJl ca~t, ktera Je.pnmerena

osobě střetnutím se 'někoHk~ pov,i:ně b~ ,~~ ~k~du, vzm~lou třetí

odst. 4 ~ák. Č. ~l/1935), lze přikročiti jet~:e z~kfaděl(J~oyo~u (§, 48,
návrhu zalovanych, Uč.ilfléného již v prvé stolici Č, lT'96 YS ovneho

§ ~06 c. ř; ~.: škoda, vzniklá poslmzenému trestn' m .)~. "
?ejem ~meiych perel za pravé, záleží v 110zdHu mtzi ccmem, ,a to proskozeny za ně z~aplCl!ti1 ,a cenou kterou ,"
.;., enou, kter.ou podání rozsudku prvou stolid nikoÚ 'J'akou mme"laJI um ebl~ perly v době vyd
.
,
'
y V o e smlouvy č 17347
ZélJvaZanemu ,k náh d "k, d
'
1327 a 1329 'obč. zrtk e'~~a~1I1~~o~lozltll -v l:pr1padoech §§ 1325, L:s26,
v d?'~ě ~ynesení rozst;d'ku soudem P~é p s~~~,~~sp~.~~,o~~, 17~tle;ý není
mezltí11U1t rozsudek: zamítl-li soud 'I
"1 b
v y,.
.
na, důvod ž'alobni, a měl Proto b 'fce, ~ za o ll, ac nzenl ~~.lo ?mezel11o
c. ř. s.), .není tato formMní vadl ~;Io~e:!n kro~~u~~e~ mebZ!ihmn~ (§ 393
sudku č. 17523,.
~ nt :ne o z:mene 'l'OzI

v

V"

v.

"

;ojJl~ntl1!~~~d~~~é4m~~~ P~'á~~'~fg;~:d( ž~lo~n]rO

učiniti

nároku, lze
návr.h
omezen na' tu její část 'kt~rá 'e ři ~ Y , ,l;~ zá~azek k JI1,áhradě škody
odpovědn}fCh za škod:~ vz:n1ikl~u ~ř;e~en~ ;tc~,~ti pn;vozu jedné z osob
vinně odpovědných provozťt)·
<Ii I ~Olv e ~ !.etn:~rhm se nělkoHka poČ, 17396.
'
Jen o uko.ncem nzem 00 za.Jobním dŮVOdu
'>'

pro z?Iešká~.í: klient má námk ,na loohradu šk d
,."
"
zastupcI, 'který za'Vin:il, že bvl proti němu o, y proÍl sven:t:u , praVllImu
d
pro zmeškání ,č. 17302,
vynesen Ů' suzulIC! rozsudek
w

žato?ě.
;~rávníh~
zástupce na zap.Iacení Ip"l'me"r"elléh,o
ovan.
I
'h

honoráře za zastuP . .;:a 'ů'V'an-e o nelz,e vyhověti 'rozsudke
hUJe-lI Z'aJloba .g k u t k o v ' POdll d
,m pro zmeškání, neobsad~am~;ho honorář.e Č. 175f7.
{" a pro -posouzen,í pfi,měrenosti požatrestní (§ 268 c, ř. s,): "ýchovnáneh 1'· h .
".
nedospělce pe-ru:čenskýim soudem ,gOd~~e§n~ 'QP~tre'ill, u~iné~á ohledně
(§ 54 téhož zák.) nejsou odsuzu'í .
. ' o st. 2, zak. c 4S/1@31
.smys~u § 268 c. ř.' s. 'Č, 17353.
J Clm nal!ez,em trestniho soudu ve
pokud rozhodnutí 'O žaJlobn~m nároku á"
.. " v ,
rozsudku trestnfho soudu jehož' tV bZ 'V.1'SI ,?a ~]'lste111 odsuzujícího
k
,
Je re a
naplm skutko'Vé podstaty
II

trestného činu, jest jím civilní soud vázán, třebas se toro zjištění netýká
přímo .pošk!oz-eného, nýbrž jiné osohy, s1krze niž byla odsouzeným ški'ldcem způsobena poškozenému škoda é. 17483.
pokud je civilní soud vázán zjdštěním trestního soudu v otázce příčinné

souv,islosti, jde-li o delikt 'ohrožovací (§ 18, .odst. 1 zák. o potírání pohl.
nemoci) Č. 17483.
ROZSUdí vjz heslo: ro zh o dč i sou d.
Rozšíření služebnosti viz heslo: s luž e b fl o s t rozh. č. 17303.
Rozvod manželství od stolu a lože viz též heslo: r O' z 11 u k a.
lhůta, kterou da'! procesní soud straně žalující v rozvodovém sporu
k předložení osvědčení o' státním občanství, není; neprodlužitelná (§ 85,
odst. 2 c. ř, s.), nýbrž je to olby.čejná lhůta soudcovská, kterou olze
prodioužiti (§§ 123, 128 c. ř. s.) Č. 17413.
spoluvina ,!leb účastenství manžela na manželčině zločiJnu (§ 109 oqč,
z.,' vy1hnálOoÍ plodu) odnímá manželovi právo ža·l'OV'ati na roz;y,od manželslvi Č. 17319.
odsouzení pro zloči'l1l ,n,e.J.ze uplatňovati jako' důvod k roolvodu, byl.,ti
trestný čin prominut, tře,bas se tak stalo ještě před odsouzením Č, 17319.
navrhla-li žalovaná 'strana za rozvodového siporu vysloveni rozv;odu
z viny žalující strany, nemůže již padati no'V'ou s'amosta.tnou žalobu navzájem Č. 17240; srov. Č. 16937, 94fj9, 8904.
RŮ'Zvrat hluboký manželstvÍ viz heslo: r O' z 1 u k a m a ,fl. ž e 1~ s tví.
je-li manželství stmn }iž hluboce rozvráceno a' na tomto stavu jest
spoluvinen též manžel, nemůže se na manžeke domáhati žalobou, ,alby
se vráti.la do manželského S!poleč'e<nství Č. 174-90.
Rozvrh nejvyššiho podáni viz hesIo: draž'ba vrn,ucená nemovitosti
(rozvrh).
Ručení dědice Viol hesla: dědic (ruč€Juí), rukojemství.
Ruční zástava viz heslo: z á s t a V,fl"í P r á v o.
Ruch stavební viz heslo: .s t a veb iJ1, i r II ch,
Rukojemství: 'nez:wnikl-Jí, za,ručený závazek hlavního dlužníka již dříve, promléuje
Se zá."zek mkojmiho (§ 1346 ohč. zák) nebo rukojmího a plátce (§ 1357
obč, zák.), převzatý ru-koj.emskou smlou~u, tepnre v třiCeti le1tech Č. 17169.
~u.lmjmí, který uplatňuje- .proti hklMlltmU .d!luŽlnlku nárok podle § 1365 ohč.
zák., mus.í dUkázati, že jest odů·vodněná obava, že dlužní\< nebude s to~ aby
dluh zapJ.aHI; pouhé IQsvědčen~ ;platební nesohopnosti dlužníkovy (§ 69 konk.
ř.) tu nestačí Č. 17297.
postih (§§ 1358, 1359 obě. zák.): postižní nárok rukojmího podle § 1358
obč. zák Ip'roti hlavnímu dlužntku se promlčuje "I 30 ,letech, třebaže se závazek hlavního dlužnika proti jeho věřiteli, za který se rukojmí zaručn,
,promlčuje ve třech 'letech ,č. 17320.
pokud se směneóný rukojmí, pTOti němuž uplatnil smě.neč,ný spo'lurukojmí
postihem celou pohledávku, ktemu zaplatil za dlužníka, nemůže domáhati
na srpůlurukojmím podle § 1431 o'bČ. zák. 'částky, kterou podle jeho mínění
přesahuje jeho, rukojemský záv'azek Č. 17440,
postup postihového nároku na zástavní práv,oj postupnik může se ,dnmáhati
vystav,ení listiny '0 převodu zástavního prava jen na jméno postupitelovo
(rukojmího) Č. 17445.
postup soudu v otázce, zda jes,t do pozustalostmích pasiv pojmouti ,pohledávku, za kterou se zůstavitel zaručil jako rukojmí a plátce a zda j-est do
pozůsta1lo.stnich aktiv pojmouti možnou postižní pOhledávku zůstavHele jako
rukojmího (§ 13'58 "bč. zák.) Č. 17473.
Rukojmí (a plátce) viz heslo.: 'rukojemstvÍ.
Rybolov: 'Obci Jako správkyni veřejného statku nepřísluší práiVo lybolo'Vu, pokud
nedokáž'ť zvláštní mubývací dŮvod, na i}J'ř. vydržení č. 17163.

822
823
-

nejde o v'la~tní vody obce, protékají-li řečištěm kt .'
mem vlastmctví, nýbrž veřejny'm statkem' l' ele nem "\ leJlm SDukrc_
c.

7163; srov Č

16558.

fl i h o v fl í řád.
heslo: s -i I 'n i č ln i řád
st,aveb;tí ;iz he~lo: s t a veb n í řád.
vypovedm a ~tehovací viz heslo: v Ý op o 'Ir ě d',
O zbavení sveprávnosti viz heslo' z b a v e TI í s v '
,
ŘÍzení do la'
dl'
.
e p r a Y II 0.05 t i
VO CI, o VQ aet viz hesla: d o vol á II í o d v
I' ,
'
ekv",
,
DanI
xe ucm VIZ hes}o: ex e k u c e.
.
kárné viz hesla: z a !TI ě s tuan c;
konkursní viz hes'lo: konkurs. I spořitelen, železniční.

sllment

VIZ

neSpOrt;é ~riz hesl'O: II e s por tl é říz e II f .
VIZ hesla: dOvo!'ání, odvolá':ní, stížnost.
pOzus a10stní viz heslo: p o z Ů s t a los t.
rekursní Vl'Z heslo: stí Ž II o 5 t.
rozhodč! V!Z hesIo: r o z hod čís o u d,
rozkaznl VIZ heslo: r o z k a z II í říz e,fl í
směnečné 'viz 'heslo: smě n e Č,fl é ř' e' .
upolna' ' I
lznl
~
Cl VIZ leslo: upomÍ'nací říŽen'í.
ve vecech manželských viz hesla: m a fl žel st, '
manzelství.
'\ 1, rozluka, rozvod
vyrOvnací viz heslO': v y r o V.ll á n Í
O zbavení svéprávnosti viz' heS'to: ~ b '3J Ve,n í
svéprá\'nDsti.
SamOSOUdce: rozhodování v fízení
dl k
'
1874 a 111/1877 ř z) ,po ,e u,:ato::skYChzákona (zák. Č, 49/
jes.tJi.že v základní ·ro;e.p~' i:ci~~,~e~p:~~h~adtlns sa~osodudci Č. 17201,'
sluší mu, t"
, dnam
' , a rozhodnutí o žalobě amosou
"
ez Je
... ' b:,ce (§ 7 a) J. n) pn~~a se jednání ,a rozhodnutí omezí na 'Otázku ~ )~J~ ()i -llO':~l, .neh.Je~k ll'l to,
CI zda bY'lo řízení o řečené -otázce spoJ'en
udV'o, ~ a pn:pustnosti ohnovy,
zd a s'I o- v za'kl a ti'll!' roze.p:N o nároky
'O
S Je 'lla!01m ve věci hla
.
'b
. tk
'
rvinl, ne o
'
,maJe opra'V,UJ Cl sla'tusové č. 17233.
Samostatný rekurs viz h ! ,I '.
, v.
eso. StJznost ve siporném řiizení.
Senat CI samosoudce viz heslo: s a m o -s o u -d c
Separatio. bo~~rum 'vjz heslo: 'O d děl e n r j m ě e~ í.
Schody vrz tez heslo: náhrada škody (§ 1313 ) b'
.,

opr~\'nte

y

!

•

,

'v,).

v

SChova~í 7~n:;::t

5 :tavh,eb · řádu pro Prahu platí je'lla pr~ ~ia~~7'~'ChOdY č. 17299.
l smlo11va schovací.
va VIZ esa.:
Schovanec VIZ heslo: vy ž i v n é TI e m a:ll žel s k é h d ' t t
Schváleni dražebních pod· .. k '
, ( ) 1 e e,
(§ 145 ex, -ř.),
nune VIZ heslo: d:raz,ba v.nucená nemovitosti
opatrovnického, poručenského soudu .
v'v
~§ 65 zák 'o poj. smlOUVě).
VIZ 'heslO': pOjiště,ní smluvní
nsskeho protektora -k n a k I á dán '
. he~lo: žid 'o V s kým aj e t e k. 1 S Z I d O v s k y m m aJ e Lk e m viz
akc10ve společnosti viz heslo' s'p -0·1 e Č n o ~ t tk·
'.
'
stát pOz. úřadu (ministerstv~ z~mědělstvi) ~ r' a h c II O, Va rozh. Č. 17422.
fo-rma.
11z eso. pozemk,ová re.

v

v

-" ,

•

•

okresn!ho ~~adu v~z heslo: z c i Z e fl í 'll e m o v i t o s t i
,
zemskeho uradu VliZ heslo: s-ffi-Iouva [k'ole,ktivní'
SuU? společnosti viz heslo: rej s tří k ob c ho' d,fl í.
(rozh. c. 17352).
Silmce: pod-mí.nky 'náhrady š1rody z fr. , b "
'v,
.
•
sousedící se silnicí č. 17317 ~ ~Slea~,esz.vy,gellIdm k~runy. sllnwe na stavení
. O,use ,glke :pravo.
v

k v:Í'kladu pojmu »za tmavé noci« ve smyslu § 9 zák. Č, 47/1865
z. z. č. 17236; Srov. i č. 3673, 4088 Sb. ;n. S. tf.
Simultánní hypoteka v,iz' heslo: h y pot e k a s i m u I t a II .n í.
Sirotčí pokladny (n a ř. Č. 205/1858 a Č. 123/1859 ř. z.): -h-romadné sirotčí pokiadny jsou právnické osoby, jejich spráVOL! jsou pověřeny poruče-nské
s8udy Č. 17400; stejně č. 12107.
uchazečům o zápů}č'ku a dlužnítkům .ll e IP ř í.s I uší pro-ti -rozhodnutím
poručenských soudů v pří-čině zápujček u hromadn)'ch sirotčíoh pOkladen právo ,k stÍ'žnosti pořadem soudních stolic Č, 17400.
po skončení poručenské věci, t. j. po dosažení svéprávnosti (Z!letilosti)
nemanželského dítéte a vydá'ní jmě-ní ze sirotčí p'okladny jest působnost
poručenského soudu skončena a poručensk)' soud nemu-že již konati.
žádné úkony ani šetření k nápravě 'Snad sběhlý oh vad Č. 17265.
Sklouznutí na chOdníku, schodech, schOdišti viz heslo: :n á hra d a š:k o d y.
Skončení poručenské věci viz heslo: ,p o l' uče,fl s k Ý s o u d ,rozh. Č. 17265.
Slib odškodnění viz heslo: pro m 'liČ e 'n í (přetržení § 1497 obč. zák.).
Složení -u soudu (§ 1425 obč. zák.): činí"li si na plnění ,dlužníka nárok jalk úJedni
'komisař dosazený do podniku v su'detoněmeckém území, tak i jeho bývalý majitel, je tu důležitý důvod, aby dlužn.ík sLožil své plněni k soudu
Č, 17476,
sl'ožením k soudu, které se stalo za zálkŮ'nn~'c'h podmínek, nastala soluce Č, 17476,
dlužníka, který si nevyhradil vrácení složeného plnění, ,nelze žalovati,
aby souhlasil s vydáním z deposita Č. 17476.
jsou tu p.odmínky § 1425 obč. zák., činí..,H si na zaplacení pohledávky
nárok jednak ne-arij,sk)' věřj,tel, jednak okresní úřad z dův1odu, že věřitel
je nearijec Č. 17538.
.nespol1ný soudce Inemůže zkoumati, zda se ,nárok okresního úřadu opírá
o platný zákon Č, 17538,
Služba kancelářská pomocná (vlád. nař. č. 113/1926) viz heslo: z a Ol ěs t'n au c i
státnÍ.
Služební smlouva viz hesla: dob él p' r a ,c o ev n í o s m ,i.h o d i II o v á, s m I o II v a
s,lužební, zaměstnanci.
Služebnost: žaFoba ,pro osobovální si práva jízdy po cestě (§ 523 obč. zák.) 'není
zbytečná, b~rla-li jízda poHcejně po oné cestě zakázánla č. 17327.
pokud nejde o služebnost: jestliže j-e v knihovní žádosti. právo, které, se
má zap,sati do -pozemkové knihy, ,označeno pouze sIovy »be:zplatné pOUžÍvá'ní převozu«, :fl,enÍ jeho obsah a rozsah určen zp-ůsobem stanoveným v §§ 5
a 12 knih, zák, Č, 17462,
bytu a užívání: osobní služebnost hy tu ~nezaniM,a tím, že oprávněný .nabyl
spoluv.lastnického práva -k domu, v němž služebnost bytu byl,a Ipro 'ně'ho
zřízena Č. 17433.
spoluvlastník jest aktivně oprávněn k samostatné zápůr:čÍ' žalobě' proti
tomu, kdo si OSObuje služebnost bydlení a užívá'ní; k spole'čnému maje,tku L 17484,
,
bez souhlasu druhých spnluvhllstniků -nemůže spOluvlastník na ideální
části nemovitosti jemu patřící zřidiH právo doživo,tního 'bydlení a užívání Č, 17484.
spolu:vl~stnik, kterému nepřísluší správa celé nemovitosti, nemůže se
sám domáhati proti t.omu, pro ,něhož bez souhlasu druhých spollUv,~ast
níků by1iO zří1zen-o druh)lm spoluvlastníkem -na ideální čá;s,u nemovitosti
tomuto v:lasnniku 'Patřící právo by.dlenrí a užívání, vy.dání celé nemovitosti pouze jemu ,č. 17484.
domáhá-li se Žlalobce nejen uznání Ipráva služ'ebnosti, ale i jejíhO knihovního zápisu (§ 1498 olbč. zák), jde o' ža,lobu' o plnění, s niž jest spojen
čes.

Řád kni.h~~n~ v~z heslo: k
-

Silniční řád:

825
824
v

určovací

návrh, a není tu

potřehÍ"

podmínek uvedeu)"ch v § 228 c.

ř.

s.

č. 17414.
nelze zapsati do knih jako s 1 II ž e b 'll O,S t bezplatné pOllžÍvá1uí p ř evoz II -přes řeku č. 17462.
pozemková: z toho, ž'e v době zřízení služeb.nosti doprava automobily nemohla býti předvídána, neplyne nepřípustnost výkonu služebnosti motorovými vozldly Č. 17303.
přípustnost užití moto'rových vozidel při výlkomt služebnosti jest řešiti
.podle 'vlastnosti půdy, cesty, užívání panujídho pozemku se zřením na
§ 484 obč. zák. č. 17303.
k pojmu »rozšÍiřenÍ S'lužebnostk Č. 17303.
otázku, zda užírvánim :panrujídho pozemku pro jiný účel než pro účeIy,
k nimž ho hy.lo užívánO' v -době- zřízení služehnosti, byl rozšírřen rozsah
sIu.žebnosti, jest posouditi podle míry potřehné Ip-fO pův:odni účely, jimž
sIoužU panující pozemek č. 17303-.
Služné viz heslo: pensijní pojištění (§ 3 zlik. č. 89/1920).
Slysení účastníků viz heslo: n es!,or.né řiz€ ní (§ 18 zák. č. 1OQ/1931).
1
Směnečné řízení: námitky proti .směnečnému platebnimu pNkazu podle § 552' c. , \ s.
je mo'žno opříti i 'O nedostatek fo,rmálnícih pOdmínek pm: jeho vydání;
je-Ji však podle výsledku jednání o 'námitkách zažalo'v'aný nárO'k věcně dů
vodný, jest rplatební pNkaz ponechati' v platnosti, i když pro jeho vydání
nebylo formálních předpokladůč. 17293; srov. č. 1055&, 12370.
Ol námitce nedostatku formálních ;podmi:nek ,pr,o vydánJ platebního příkazu
rnelze flo,zho.rnnouti napřed samostatným razsudkem a pak tep'rve pokra,čovati
v jednáni o věcných námitkách č. 17293-; srov, razh. Č. 10558, 12370 Sb. n. s.
Směnečný spolurukojmí viz heslo: l' II k oje mst v f.
Smír VilZ též hesl-o: pozůsta-tost (dědiCká dahoda).
jestliže bY'I,o narovnání n náhradě škody za úraz uzavřena na podkladě znaleckého posudku, jehaž obsah co do následkťt úrazu pokládali smluvCÍ z'a
nesporný, lze je napadati pro omyl, vyiŠla-1i pozděJi najevo nespráv.:'<1st a
omylnost posudku Č. 17338.
" v prohlášení manže1ky ve smíru, že si vydělá ,na ži;vobytí sama, není beze
všeiho zahrnuta vzdání se výživlného č. 17423.
jde o úpJ.atnou smlouvu (§ 917 obč. zák.), blížící se svou poV'ahou narov"uwní (§ 13-80 obč, zák.) , zaváza·j-Ii se kominický mistr vedle j~ných osob,
provozujídch kominicko.u žiwlOst, platiti vdově po kominíku na dobu jejfho
života v pl'a1vide:lný,ch óasovýc-h obdDbIch určitou peněžitou částku.• a v niž
též vdova se svým zákon.ným zástupcem upravHa spolu 'S ostatn~mi smluvd
pro'voz kominické Ž,i'VillOSti ve vymetacích obvodech a v níž se ,smluvci dohodli, jak hudou získávati další prá,ce č. 17494.
t,ak:ovMo smlouval nerní nepl'atná podle § 879, Č, 4 oJb.č. zák, ani se nepříčí
předpisu § 42 žhm. ř., jde-li o smlouvu mezi komi:ní:ky, kteří mají své stanoviště v témž obvodu 'č. 17494,
zvýšení důchodu výživou povirnné'ho, důsledkem zmírnění platových srážek
podle 'vlád. nař. Č. 158/1939 jest okolností, na ,kterou smlu:v'ci mohU pomýšleti IlJři u'ZavJÍľánÍ smíru, a není tím proto od'i1vodn-ěn -nárok ,na .zvý-šení
výživného č. 17534.
•
Smlouva (v še o b e C fl é): i třetí! 'Osorba dotč'e.ná sjednánfm smlouvy jest 0'P'rávněna do'vnlávati se .nepI<tI1JtI:osti právního jednáni uzavřeného osobou úp I"n ě
nezpůsohi/l'Ůu k právním ,činům (§ 865 'Ůrbč. zák.) ,č. 17248.
usta'uovenfm § 1 .uaJ-. řr.š. protektora! o židovském majetku z 21: 'června
1939 Jsou zakázállla jen právní jednání, j'imi'ž žid sám nakládá se svými nemovitostmi č. 17477.
souhlas okresního úřadu se zcizenfm :nemovitosti (v I á d. na ř. Č. 218/1938)
se nedotýká pro obor soukromého práva smluvní vO'lnosti stran ,č. 17492.

§ 936 obč. zák., plati

.'

zá~:1da :Vlcbus sic stantib~~S~, \~Y!=~ll~ vopětujíci- se

do:

,i

rpři smlou;

·budoucn~., rpoS~ln~~~

, h deflmtlvních obzv,laste , Jd
v·t' této zásady nastal knklavy
va~.
' , v , ' '" nichž by bez- pOUZI 1 v
vZ-a}emna pInem, ,pn
bou stran c. 17516.
oměr mezi vzájemnrý·m ip~ne.mm o 'v"
. ,an' , aušál za' dDdánÍ vody;
Pb
u· z'e za těchto l}J'odmínek ZV):Sltl dUJedáh~ .ti~ zvP ys'vení paušálu žalobou.;
o ec m
h' t
muSl: se Qlm' a:
6
vze:pře-li se tomu d~ a ? :~a, dubu od podání žaloby č. 1751 .
takový nárok lz-e pnz!Ua~ len za Ičení tohoto nároku Č. 17516.
§ 1487 obč. zák. nepJati pro prom,
darovací viz heS'lo: dar.
, . (ozh Č 17431)·
dOmOvnická viz heslo: do m ar vnl Clo vf l~tně sjednatI kolektivní smlouvu
kolektivní: živnosten?ké společ~nS~~o~u:!!ěstfllaneClkou organisací č. 17~52.
neJ'en s pomocmckou, ale 1 s l . 'm J·e kolcldlvní smlouva, sledv ~,I.....
ecky' rn orgamsac]
..
k' úřad
ve vzta:hu k zame1:lll.!ua:n
v
Iplatná i když Jl zems y
naná s nimi živnostenským ~palef;:~e;~oonickou hromadDu Č. 17352.
neschválil, pokud byla: uza:vren~
no že se veškeré p-ožada:vk~
třebas je -v kolektnrnr smi'ou,:e usttnove rOOsi vyřizoVlati a vyrovnávati
nosti \i zešlé z kolektlvm srno uvy,
li že se z,aměstnanec,
a stl Z ,
' d nelze z toho usuzova •
'(
p:::i výplatě <týdenm mz y,
1 k
dy za trvání služebmho pracovkterý neuplarn~l nárok vl1~ d?{; a.te, ~ neby10,-,li v kolelktirvn~ sm,louv~
nmĎ) poměr~, vzdal.rectnelř~dnné~~ll ~žadav,ky a stížnosti pn vyplate
ustanovelllo, ze orp-omm a I ,P
.'
č 17352.
mzdy má v zá:pětí pozbytI .onoho P[':'V~na~ecké poté, kdy 'Sjednaly za
. dna:ly-li odborové organisace zames
'se zaměstnavaltelem pro
~~~'istnance hromadnou smlou:,u pr~~~ov~íednáni í na jednotM'Vo~ rpr~v't' abory u~žší mzdy, vztahu]e vse
v,
'věJ'ší a nerozhoduJe, ze
kt . e pro zamestnance pnzm,
v
141/
urel e
cOVlllí smlouvu, Bta 1
d t 10 J·'ž před :úč1nností vlád nar. c.
.,
snížení mez s a
se u]edna:m o
-,
v v 89/1935) Č. 17493.
1937 (srov. § 5 vlad. nar. c.
t v, SQuhl as zaměstnaneokych orS
podle § 4 vlád. nař. Č. 89/1.9;v5 b ~j~d:návati novOU kolektilVfl1Í smlouvu
O"aJnisací s nižší mzdou a nem re a
1
•
Č 17493.
,
.' Gremiem 'pražského obchodru'Ctva a
h'romadná smlouva pracov!n!, f~Zl'ik~ Gremia tpraž'Skéha obchodnictva«
Pomocnickou hromadou pns Usni u
, ,
č. 17503.
ov-ní obsahuje poučení o »odvolant~
třebas hromadná smlou~~d T;,mc 'oudu ve 14den!llí lhůtě, ač lze P?d.a~
z rozhodčího vÝľQIk?~.k ra 'fl:em~ ~~'hO výroku, a to ve lhůtě ~ }nes,tc .
jen žalO' b u o n~,cm)ost r.?~ %0 c~rá'Vní poučení dů,vodem neucJnnosti
(§ 596,,,odst. 2~. r., ~·,l' ne~~5 č. 6 c. ř. s. č. 17503.
.
'
.,
rozhodnho nalezu. pod e § ,
§ 5n.5 ' 6 J'sou J,en predplS)
.
'rvní' ve smys'lu
::J , c.
17503
d t 1 druhá věta c. ř, s.) č.
.
donucovací předpISY pnu
(§§ 587 ' . os.
prá'va'h m o t'll'e h
, ",
á'Vlnéno Sjednávati s »,p om~c:vGremium ,praŽlSikého obchodmctv~« Je orp~áVlaznlŮ'u pro Č'leny smluvmc~
nickou hromadou« :hromadnouv1smlol~~,v, smi1i 'jednání ° nf ne:bO' d.:alt,
, t b
aby se ,c e!IlOVe l i t a ,
T t plah
stran, a nenl ,rť' a, , . ',jimu uzarvření a alby k .ní .přistoUpil; o'
smJuvcťtm plnou moC k !~]
d
h1ioma:dné smi'ourvě Č. 17503.
ní n rO'zhodclm sou -tl v
i o ust a:nove
'. ,
kládaJ'ícím« (§ 599 c. r. s. ,
'·
uJ'e:dnam stran se neza
d
du
»jÍlným opat re-mm ma
' d b h 'J', ust'anofV€lní o rozho. -cI,ffi ,sou
.le hrOmal.Una
A . ' smlouva
, poku 'Ů sa, II e
"
Č 17503.
, .
á třebas. ji k odvolwní, smluvcu
h~romadn.á smlouva pľ'~covcr1:)ed plat.nh~ámo ministerstvo. obchodu na
z rozhadnutí zemske.~o, lir:~ u(§s~43 živn. ř., § 1 zák. ,č. 499/19,17)
místě min~sterSlrva socla,Lm pece
č. 17503.
1
pi' e d běž n á rozh. č. 17243 'a shora
kupní vi'z též heslo: s m o II v a
h
')
, v 17516 li hesla: smlouva (vse.o',e-one.
škody rovh. č. 17347.
_
~. ll' á 'h rad a š k o d y viz heslo ~ na ,h rad a
"v,

'V

v

°

°

V

v

V '

v

)

827

826

-

advokát může žádati na tom{ k i,ehOJml~~~~~~i,~~it~U 'n~~0~~tndéř%~ ~~~
stup ování hyl ust;anove.n, zap,acem p chud' ch za' lacením pndstatllé

k pIatnosti uje-dná:ní neschváleného ku-pitele zabrané půdy s jejím
vlastníkem, že ku-pitel zaplati vlastníku určitou částku a obstará na svůj
·náklad vše potřebné k odprodeji zab.mných pozemků různým přídělcům
označeným státním pozemkovým úřadem a že vše jde na jeho účet,
ne'\\,yžaduje se schválení řečeného úřadu Č. 17277.
nerozhoduje, j a k jest v prodeJních listinách uvedena prodejní cena
stavebního losu a výherního listu č.
platnosti smlouvy o koupi Iosu nevadí, že jeho cena byla v' :prodej'ním ,Jistu uvedena na místě <nenápadném, které mohlo b},ti snadno pře
hlédnuto Č.
na prá-i"o zpětné :koupě (§ 1070 obč. zák) nelze vésti exekuci Č. 17341.
kdo uplatňuje své předkupni právo, musí splniti i vedlejší podmínku
ujednanou mezi prodatelem a 1mpltelem o placení zprostředkovatelské
provise Č, 17391.
výkupce musí (u nemovi,tosti) vý,kup.ní cenu prodateli skutečně do
30 dnů po učiněné nabídce zaplatiti ,č. 17391.
poshovění pos:kytnuté ,prodatelem třetímu kupd nejde 'k dobru 'v)'kupce
č. 1739l.
nájemní a pachtovm viz též hesla: n á h r,a,d a š k 'o d y, úp r a v a !p a c ht o v II é hop ř i zem ě d ě IJ, s k é m 'P ach tu.
třetí 'O'soba, která uči:niJ,a náklady 'fia :pachtovanou věc za trvání pach'tovrního poměru jmé,nem l}Jachtý-ře a pro něho, 'nemůže žádati jejich náhradu na propachtovateH Č, 17174.
žalobu o zaplacení nájemného z nemovitosti, která leží .na cizím území,
lze podati u obecného soudu žalovaného v tuzemsku č. 17221; stejně
č. 3697.
pokud není spoluvlastník domu oprávněn !požadovati sám na nájemci
část nájemného přip'adající na jeho !podíl Č. 17232.
není-li něco j1ného ujednáno, není s p o I u v"i a s t n j. k domu j.en z dtivodu svého spolurvlas,tnictvf oprráv:něn, 'aby sám požadova:J na nájemní-kovi část ,nájemného př,ipadající n'a jeho spoluvlastnioký podíl; ,nr:;má
význam pouhé jednostranné prohJ.áš'ení srpolluvlastníka, že :nesouhlasí se
správou domu druhým SlpQ!l'llvlastn~kem, který ,dosud v)nbíra! nájemné
se souhlasem všech srpolu'VLasrtníiků Č. 17232.
zadržovací právo podle § 1101, odst. 2 obč. zák, trvá za podmínek t,am
uveden~rch i tehdy, bylo-Ii o zájemné popsání zažádáno před tHdenní
lhůtou, uvedenou v řečeném zákonném ustanovení Č, 17407.
§ 1117 obč. zák.: plaH nejen tehdy, márIi Inajatá (pachtovaná) věc při
rozené (fyskké) _Nady, ale i tenkráte, jestliže též jiné příčiny, které rtl'ezále'žejí ve fy.sickém nedostu,rku najaté (pachtované) 'vě,ci, ó~ní ji ,nezpůsabHou k vyminěnému užíváni Č. 1727'1.
takovými ne.dostatky nejsou však skutečností (nedůvěra 'Ůibece.nstva),
majíd vlirv jen na zdámý stav (prosperitu) podniku pro:v:ozovaného
v najatém předmětu Č, 17271.
o dilo: pro otázku, zda zastupování klienta práVluím zástupcem v různých
(nes::luvi<sejídch) záležitostech jest jednotné dUo, či zda jde 'O samo...
statná díla, ne-ni rozhodujíd, z.da: klient vystavil jen jednu P~lliOU moc
anebo zda podepsal ,několik plných mo-cí, nýbrž rozhoduj-e, zda prá'V'llÍ
zástupce vy.kon3J1 právnkké práce pro klienta na podkladě jednotného
příkazu 111eho 'ne Č. 17179.
v pochybnosti jest míti za to, že' při zastoupení :klienta v různých Sa:rilO:statných (nesouvisejících) záležitostech jde o samostatná dUa; kdo. vyvozuJe z opaku p.rá'V'ní důsledky, musí to včas výslovně tvrditi a do.
kázati č. 17179.
bez výslovného ujednání n.eručí vke mandantů advokátovi za paImámí
pohledávku ,solidárně Č. 17359,

~~~io:~~~l:vd:;i:;e~ár~:~
;~~:~n~~~ PkTdostř~dkŮ'b
tfebp~~~c~~nta~ ~i~~
odle mimosoudní dohody a v dnbe,
Y spor" y ,

~ zastupování již by~o sok?,~čeno č. 17539; srov. c. 16860,
o zápůjčce viz hes,lo: Z,~pu)c}<-a.
.'
pojistná viz heslo: .p 0]1 s ten 1 s m I u \'.fl 1.
viz heslo: !p,ostup: ,y
..
'
16 h 1
mlouva
Postupní
"edběžná (§ 396 obč, zák.) V1Z tez 8JhOla rozh. c. 175 u: es a: s
,
Pr
,
.. " ,
k·l
odmku po uplynuh l-huty
'redběir..á smlouva o pro.deJl Je'k. a.re~.g e ~o p
Ppéti1etého trvá:ní -lékárny Je po1at na, .ne] de-l1 o obcházení zákona č 17243
viz u hesla: I é kár na.
přepravní viz hes'i'Ů: d o op r a važ e :1 e,! n -i čni;
příkazní viz heslo: s m I o u vaz moc II o val: 1.
původská viz hes-io: 'P Ů v (l d ~!k é p r ~ va.
rukojemská viz heslo: r u k o ] e m -s tv 1.
•.
schovací: jestliže není doba úschOi\ry s11!l~vena ~~m vyslo~'~e, am Jl, ,ne,~~
UTC'·lt1· z 'vedleJ'ších -okolností je.dnotllveho. pf1lpadu, muze se schova e
kdykoli domclhati -na ukladatelI, a bY Sl od e Jb r a I uschovaJnou věc
Č 17251' srov.č. 7968.
, . . k.
vydal
n'eupO'sle~hl-1i uschovatel výzvy soudu, ~b}hr po z,;usen~ ex~':Z~eplacené
auto vy;lučovateli, dovolávaje se retenc:n,r o" ~ra~~. pro . "
, ihovné odpovidá za jeho jednámí vy.maha'j1'C1! ven,tel, ~elme,na, kdy:
~'~',o[.ai tento postup uschovatelův Hm, že nezaplahl vcas uscl10ivne
Č 17478
,.
·d·· .
.
§' 968 obč. zák.: vymáhající věřitel jest odpovedny za Je n~ailll, 1, opominutí uschovatele zaJbav.en.ý,ch věcí, a to nejen v do:e d()','Zfuyse~~~~e~~~ne~
ale i po jejím zrušení .až do, doby, kdy se .... z'~ aveny pre
opětně v mod d:lužnílka neb ,osoby,-.,ktere part:n c.~17478.
o
.[
uslužební viz též hesla: d o v 0.1 e fl, á P '1 a ~ ,e lil a z a m e s t n. a n c u, s m o
va kolektivní, zaměstna!nc1.
, . , ",
. h
" k
nezletilec je proceS1lě způsobi1~r ke sporu, tykallclmu :s~ J; IQ naro 1 II
Z , racolVní smlouvy, kterou uza:vřel se zaměstnavate]e~ }menem nrez~
til~e jeho otec a podle ,nIž 'nastoupil .nezletilec za meSlcm pl~t ,a s~.~~u
službu a vystoupil TIla dohu tohoto z~?:ě:sŤlnání, ze 3'tra~TovaU1 ro KU;
nerozhoduje, že se po,zději opět u rodlc~ ,~~rav:Ů'v~1 c. 1/,30?
, '
vázanost dluŽlnika služebními smlouvamI radne Slednany.mL .Vlmlce:nrm
sP'rá~,cem; vnucený správce ne'odpovídá z porušení takovych srn llV
dluŽcníkem Č, 17219.
r' t' k
které
mezi omluv,né ,důvody zameškáni praco\',ní duby nepa~ n s' av, a, za dobu
zaméstnanec odepře vykonávati smluvené prá:c:- (sluzby), : lze o
·~e·iho trvání zkrátiti zákonnou dovolenou z,amestn~.ncoyu c, 17~4,
~t~.vka není, trvá-li stávkujicí zaměstnanec ,na ;',SlI'Uz~hm sml~uveJ 'Podle
mz b 1 _ rOviIlen konati zaměstnavateli umluve~e slu~by a prace.! zalkon, ~ů~odem pro odoírá-ni služeb-ni 'povi:OInosh zamest~ancem. . c. 174~.
~,fu~ehní poměr mezi Školnik'em a místní skvlnf radou Je pomer pova y
8Joukromopráv.ní č. 17521.
.
h d ."
d 'e
pro. platnost služební smlouvy se školní obcí J~ ~o~, o U]ICI" z a J
pla1né usnese:n-í ,Š'kolni obce, z něhož se vy'VozuJe jeJl SmlU'Vinl projev
o'

y

,

..

v

y

O

~~~~~~~~nec ,se může p ř 1 uza;vření s,1užební smlouvy platn,ě ~zdáti ~á
roku na plné započtení ,legionáfských let .do služební doby vymerou ufcenou zákonem ,č. 462/1919 Č. ~7521: "
dá'11-a účinná výpověd',
.nebyl-Ii služební pomer sko,n~e:n, .Jezto nebyla
. b nt srnJolivy n a odměnu za práce přes
není vzdání se nároku ze sluze'

1

828
829

čas platné; nerozhoduie, zda 7aměs.tnanec v d b
~
zaměst:n~v~a.teI nechce' dále za~ěstnávati Č 17~~ projevu veděI, že ho
V

,

nějaké

úkony, které jina'k jsou obsahem vlast.nického práyo_ Č. 17250; 5[0\'.
14265, 90n,
octlo-li se stavení, 'sousedící se státní silnicí, následkem úpravy státní '5ilni{;~
(zvýšením její koruny) částečně pod korunou silnice, neodpovídá stát za
možné znehodnocení a poškození stavení a pozemků k ,němu náležejících
z toho vznikl)'ch, ledaže by tu byly předpoklady § 1295, odst. 2 obč. zák.
Č, 17317,
Č,

zne:moz'll11-h povj,nlTl}' dndržerní služehn'

. I
.
.
tím, že se vzdaU po ztušenÍ vnucené s\,smou'Vy po uJedi~-anou dobu
zaměstnanci proti pnrvinnému nárok POdre a§~ l'~~O~)ZU ~Odi~l'ku!.. přÍisluší

spo!e~en~ká
trhov~

viz he&lo:

spo,Ječiflost

~~~. z~k

podle § 1175

c. 17219.

c. zak

he.slo: smlouva kupnL
zmOcnovací viz též hesIo' 'P Dři z " '
VIZ

causa).
.
eUI posl'ední (mandatum mortis
~dy jest za obj.ednávky zhoží k pro r,
ž/
.
'.
tr-ehas ve' skutečnosti sám živno~,j. f\ OZu lVmGsÍ1 zavazan !koncesionář
,
'
.
'
~n nep.:ruvQ:zorval Č
17168
'
I lil I

Soutěž

vYf: ,a .... I zmoClněnec přikázané částk z
'
'..
:
jemu k tomu účelu odevzdaJnl_n:p~kChv.PI'Ot,~ez ml-sto z v:kladní
c. 17346.
'
r ,rOCl lm meze pLné moci
sp1ni,l..H zmocnénec příkaz fr b
zmoe:ujtel res. h
' ' " e: oas pro ned:ost?tetk formy neplatn' "e
P,odle Q,?dobX §
mOZillevm za'ViněnÍ zŮlSt'avite;!ově ,nesej:derp[1~;~~6se sp.Jnenloffi pnkazu; na
zprostredkoViatel' koupě nemo!vitosti
'd.'·

~mž:ky

(}bč~ ~.' na'hr~'di,~f z~'~)::~~~i '~:~:'C: rp?~~~en:

~'o14 .

y

v

měnu jen- tehdy bylo-li placení' rovt so'~' nt drražbe má ,nárok ,na odten případ že k~mitent Jmu í~, ,Pl S~' vy,~lo,yně zvlá'ště ujednálno i ,pro
zprostřed~ovat~]ská: jestliže si ~pr!~~~~~~~~t~1ek:t~' ~'oudní"dražhě ,~. 173'44.
kr:omemu zprostředkování úvěru dá rb:t- er~ .oerna koncesI k SQUúmlu'Va o tom nkotná (§ 879 Ů'd~ 1 ~,~vl1 áJkm)aJ:tkový prospěch, jest
kdo uplatňuje své předkupní' , 'rá'V,~
c; z ' ..e.. 17172.
u:jed~anoÍ1 mezi prodatelem 'a ~u ,'ť'l mUSl spl'll1'h, 1 vedlejší podmínku
pmvlse Č. 17391.
pl e em -o placent zprostredkov.atelské
smlouva, podle které komitent flJřenech'
,
~
, "
hradně určitému zprostředkovateli be ~ Z!pr~~tredkoiVa11I prodeje výo sobě pvoti dobrým mravům m o y .. z ,,:asove o omezení, není sama
komitentovo ,na ta:k dlouhO'~ dOb~ze... Jl~ vsak O.dp?f?V<ilti, jde-<li o. vázání
kovém případě mii'že soud od ' ze o n~,o'?PD'vlda povaze věc,i; 'l tapřimčřenou -lhútu po j-ej.ímT ~~fy O~?l~~OS:l .1 ednotlivého případu určiti
:kládati za uhasJo~l č. 174?9
nu 1 Jes smluvenou výhradnost p-o_
S.mhtvči soud viz heslo: h o 'fl jo t ha. - .
"'těnl

SmluV1ll

'

,

POJIS
(zak, c, 501/1917 • zák. č 145/1934)
sml II VlHl.
•
vj;z heslo: poj i Š tě!n i
-:, pokuta viz heslo: !p:o.-kuta smluvní.
Sohdámost: několik mandarntů ne.ní d k' t ' .
.
z'twázá:no so.lidáJ1ně nebyl'-U ta,:a:)~ :á~~e~a obl~'d:n<u~é advoká1ské úkony
Todi
'kl~'
.'
vymmen c. 17359
:: .. !Ce!
en Opomlnuli d'Ozor (nad sv ",mi !fl d
v,.
~
.
.
·hdarne za š,ko.du (§ 1309 obč zák) YId e osp~lyml detml, OdpOvídají 80soh!ly, ;při čem nezáj,e-ží na t~m kt~n~ er~~t,debtt Spo!~9.ným Jednáním způ
vzesla škoda č'. 17394.
'
z ,e 1 .ylo pncmou události, z níž
prr-:oti 'fOzsudku odvolacího soudu ., ~ b
soudu prvé stolice ve sporu v v' )liffiZ 'y yl .po~vnen zamítavý rozsudek
pohledávky ;převyšující 'částkJu n;~ S~ ,nekOl~lk zalo~c? ~om<Ílhá zaplacení
('~ ~2, ~dst. 3 c. ř. -5.), jestliže 'ani' ne fe'dn~'etl ~do:vola'll1 ,zalobců přípustné
nem pnza:dovati celloru ,pohled.' k '.kP
s I, ~e JISlOU podle dohody OiprávI
u IU ounerozdHnou
'o nevypI'yva, ze slrutkového vděje
a " tl. y, y,' (§ "892 tYb'
'c. za'k)
. , am,
'~a.ždého z ž'alo:bců (§ 889, b'
'k') Jesylzevc~stka Připadající takto na
Sous.e
o c. zal, neprevvsuJe 7000 K
174
dz~~SedSké právo) viz léž heslo: Ža I O'
z á r ů' r č í p~le § 7: obč.
Y

'b'-

í

v

23

~~~}~V~'f~!~é ~ás,~hy
, ae

1

(immisse) ~ůže býti žaIoválll nejen vlastník sousední
ten, kdo lna m vykonává na podkladě právnfho poměra

J

nekalá (zák. č. 111/1927): § 1 (generá'lní d·oložka »jednán"
proti dohrým mravům soutěže«): k výkladu § 1 zák. p.
n, 5, Č, 17241, 17389, 17390,
pokud v ustanovení dodávkov)"',ch smluv o zhzení domov.ních příp-ojek
elektrárnou a o výhradě vlastnidví k .nim a v tam, že elektráma trv,ala
na tomto ustanov,ení jako na podmínce pro připojernÍ smluvce na venkovní elektrické vedení, 'není ani zneužití výsadního postarvení elektrárny na újmu -soutěžitelů, zejména SOUkromých i'll'stalatérů, ani šikána
podle § 1295, odst. 2 -obč. zák, která by odJporovala dobrým mravŮm
soutěže podle § 1 zák .p. n. s. Č. 17241; Sr-ov. Č. 11742.
při p,osouzeni této otázky jest přih-lížeti k všem okoLnostem jedino1:livého
případu a k tomu, co elektráma k vysvětlení postupu U'vádí č. 1724l.
nejde na vrub elektrárny, že odběratelé elektriokého proudu vyvozují
z uvedeného ustanovení dodávko'V)'ch !'>mlu'V 'fl€!pHz.nivý 'závěr co do
schopnosti a způsohiiosti soukromý'ch instwla1érŮ Č. 1724].
kdo nedLbaje zá.imů výrobcový'ch, osvojí si prostě novou techllli-cko.u
úpravu zboží zavedenou výrob-cem a zboží v této nové technkké úpravě
,napodobuje a uvede na trh jako vro něho patentované, avšak v horší
jakosti a 'Zla značně nižší ceny, jedná proti dobrým mravům soutěže,
aniž rozhoduje, že napodobené zboží opatřH 'svou Zlnačkou Č. 17389.
otáZlka klamav-os-ti nebo zaměnite1no-sti napodObeného zboží není s hlediska předpisu § 1 zák. proti nek, soutěži mzhoduJící Č, 17389.
po:kud ,se vyu.žití a ptevzetí cizích myšlenek nepříčí: zvláštním zákonům
o ,ochraně duševního v'Lastnictví, ifl.ení zásadně zakázár.o ani s hlediska
předpis,ft záko~na pr-oti nekalé soutěži č. 17390.
zákon proti ,nekalé soutěži sleduje na prvním mÍ'stě tutéž zásadu, ktera
j,esrt vedoucí. 'V oboru ochrany živnostenského nehmotného vlastnictví,
toUž zásadu 'Ochrany veřejných zájmů a poskytuje v § 1 od1'l'anu novým myšlenkám, vYlná'lezům ne bo jiným výsledkům -duševní práce' jen
nepřímo, totiž jen,. pokud toho vyžadují dobré mravy soutěže; tyto
mravy soutěže určují také' časovou mez, do které Ise lze dovolávati
'Ochrany podle řt:čeifléh:O zákonného .předpisu Č. 17390.
zda využití a převzetí cizích myšlenek jest v rozporu s -dObrými mravy
soutěže 'Podle § 1 z. -po n. S., jest posouditi vždy ;podle okolností jednotlivého případu Č. 17390.
§ 2 (nekalá reklama): není nek<!.'lá reklama ve smyslu § 2 z. p. n. s.,
prodáiVá-li ohcho,dník med, př'eziko:ušený co dOl pra'V'Ú'sti podle vzo'rků
»Státním 'Včelařským ústavem«, ve sklenicích, j-ejkhž víko přelepj,j
modrými parSkami s bItým nápisem: »láruka pravosti. Zkouší Státní
vý:z.kumný ústav včela'řský »S.«, ;}čislo chemického rDe;boru« a »matričnÍ
číslo spolku včelařského Medokomisi,a« a jež opatři~, ·čeifVený-mi vignetami s trikolorou v barvě červené, modré a bilé s nápisem »Pravý čes
koslovenský včelí med«, - po přfpadě, prodá",á-li takto zkoušený med
v pwpÍwvý,ch kelímcích 5, náIpisem: »láiruka pravosti. Zlkouši Státní výzkumný ústa'V včeIařský« Č. 17408.
.
pokud nejde o klamavý Ú"daj, uvedeno.,H v inse:rátu, že stáložát;ná
kamna spotřebují za určitou dobu určité množství uhli Č. 17489.

831
830
pokud nejde o ',klamav)'
údaj' podle § -?, z. 'p . 'n ...
s , uV<l~'d'I'
1-1 f'Irma kon"
cevou ve v,as
I I ·nIch mseratech, že jde '9 největší továrny svět n u ·'t'
zboži
. ľ y' t
.
a '3 rCI e
_ , a 'pouka
.
zUJe~ 1 pn om na z3ihramcm -podniky jež sice náleVe" k
Y

,

•

,

koncernu, JSOU však právně a daň-ově samosta-tné Č. 17522
z Jl e
§ tl, od~t. ~: užívá-Ii ~outěžitel v zákaznickém styku oZI~ače'lli »Ox -

g~n~:< ~ Je-h v. ohcho~'ll:m styku z.n,ám pod tímto označením,
s~~cas!l Jeho fIrmy a Jez se v kruzwh zákaznických již vžilo
před.pisem

které ·e~t
jedu.J

t"~·tl'?

pnpade v rozporu s
§ 11 odst. 1 z p n s druh' '50
kter'y poto m vo 1'1
f
l ' název jehož
'
. . J' est
. ' slovoY »0II yeZI el ,
1,
Iremm
součástí
Č. 17512.
,~
, x gen«
,§ ~5: ~eálej,šimu int,er~e'O'i~nto\'i (žalo~ané stra'ny) přísluší je.'1 procesní

p,rava a: n,em proto oprav:ne,} navrhnoutI ve s.poru ve věci nekalé sout~~
rozsudek byl uveřejněn, je,stliže tento nárok rnevzn:~~
z,a-ovana strana sama Č. 17408.
Souvislost příčinná viz heslo: n á hra d a š k od
Speditér viz heslo: za:si:la:tel.
,y.
Sp~kul~~ o,bc~ody vi,z heslo: di.f e r e II črn í' ob c II o d V.
spl~notarsky VIZ hesla: da'rovánÍ, exekuční titul~p'Jdle § 1
17
~
S.platka vyrovnávací kvoty viz hes.Jo: vy rov ll' á II í (S 67
V) , c.
ex. r.
Splátkové
(zák,
75/1935): § 5: žalohce, kt;rý se
vráce' "
,p;oda?e s. y-yhradou vlastnictví, mqsf tvrditi a dokáza:ti 'že d- TI! V~~l
c,lmu ,kva:I,lhkovanoru upomínku podre § 5 odst 2 za'k "76 1'9~;5kuP'Ul1Jest žalob 'b
I'.'
" , ,c, / Q ' JInak
Č. 17326'. u I' ez z'v astm námitky žalovCl!oého, zamÍ<t:TI'outi p.ro tentokráte

~blY za~ltélJVY

,v

obchod~

Č,

V~:'m~há

:nest,a~i vž~lobsův před~:es,

že, vy~v:al žalovallleho kupitele k vydání kouO' zaplacení zbytku kupní ceny

~.e~~3~~~1 a ze ho p r e -cl tl m zaloval

Splátky na pohledávky proti zemědělcům viz roz,h, c·, 17450 u hesla: zem ě
Splatnost viz hes,lo: r o z s u dek § 406 c. r.• &
Splněni viz heslo: pIa cen ÍJ p I TI ě fl í.
Splynutí společnosti viz heslo: s p o leč II o s t a k c i o v .
Spodní vody viz heslo,; hor y.
a rozll. č. 17501.
Společenská

děl

c i.

smlou.va viz heslo: S' p o leč .fl o s t op ,o dle 8" 1175 b '
,
• [ké ' heslo: .rozluka (§ 17 'luz!. ' zák.) ° c, z a k ,
mam,es
statku (~aletk(:)Ve, ~ §§ 825 a dal. ob č. zák.): 'os'Ůb~,í služ .
bytu
,~,ez'aillJlkla hm, ze opráv:l1éný naibyl spoluv'lastnictvÍ
k Sluz'ebeb;ilost d
c. 17433.
'
nemu omu
vnější poměr: není-li ně,co jiného ujednáno uren'
I
omu
pom:e ..z dů.vod~ svého, spoluvlastnictví orprá~.něn 'la:~pyn su~l:1J~fu_ dd
na na]emmkOVl ,č á s + ná'e
'h
d
'
, ' - ,oza orval
podíl Č. 17232; srov. č·, 45l5'l1]fle -o pqpa ající na jeho spoluvlastnický

Společenotv'
100>,:

;lZ

V'

!~:sNiže, .neby}o uj.~~lllán~: ~e ~poluvlastník sám může žádati na ,"" .
cast naJemneho pnpadaJlcl na spD'luv1tastnický padfl nemá pr' , ~:lem~l
:na?Iu p~Uhé jedn'O~trarrnré prohlášení SlPolwvlasrnika že n~:-ov~~~I~ív~~
nájemné
Č. 17232.
'
.yz naJemm s hm nesouhlasIl

S'~~~T~:e,~·o'~~e~~Uh:p~.]:~;:r~~~~tni~eJ\ jen~. dios~kd ~ybi;al
spoluv:lastnik jest

aktivně opTávněn '1

l~~~~' ldf7:~4~solbuje

služebnost

a, t t '

,

~e

bYd~e~i ,:osu~~~niz~ú:;~'I:Z~~~u P~O;~
V'

v

!Ei :~~~~~o~;tl;t~~ ~a~~;~la:irJ~Ů,;:~~ž~o:k~~~':,"t~~dl~~i i~e!i~~
í

:~~u~~~t;~~ti k~~r:~r' c~~~ř:~~,~v~~~!;'ap~~zleé j~~~.o~I~o~~~,n:oůž:o~~

byl bez souhlasu druhS'ch spoluvlastníkú z,řídil druhý spoluvlastník na
ideální části nemovito,sti tomuto vlastníku patřící 'Právo bydlení a užívání Č, 17484..
vnitřní poměr: zrušení (§§ 830, 843 obč. zák.): právo spoIu;vlastníka

žádati za zrušení' spoluvlastnictví je bez,podmÍ'neč,né Ip-otud, že se nevyžaduje, étby spoluvla-stnÍlk dokazoval svůj zájem ,na zrušení spoluvlastnictví č. 17300.
z toho, že snad žalobce ,nemá zájem ,na zrušení Sipoluvlastnictví, nelze
usuzovati, že ,se domáhá zrušení spoluvlastnictví v úmyslu zptJsobiti
ž'a,lovanému spoluvlastníku škodu č. 17300.
vydražitele, který nabyl vlastnictví k nemovitosti (její ideální části)
pravoplatným .příklepem (§§ 156, 237 ex. ř.), jest pokládati za vlastnÍ'l-Ga na němž se lze domáhati zrušení spoluvlastnictví, třebas ještě nedošl~ ke knihov:nímu vkladu nabytého vlastnictví Č. 17417.
Společenství v roz,epři: pokud jde na straně žalobců o obyčejné společenství podle
§ 11 c. ř. s. př:i ž,a:IO'bě, podané veřej,nou obchodní Slpo!le6ností jedním
veřejným společníkem proti druhému spO'leční:ku Č. 17524.
Společenstvo výdělkové a hospodářské (z ák. Č, 70;1873) viz heslo: sp o leč en,
s t v o' '8 t a V' e b n f aby t o v é.
stavební a bytové: pokud stavehní a bytová společenstva ojedinělým prode,je m svého pozemku tomu, kdo :i1ení jejich členem, nevyvijejí činnost,
která se p-říd jejich stanovám a je v rozporu se spO'lečenstevnim zákonem Č, 70/1873 Č, 17182,
z,avázalo-'l:i se stavební družstvo vys>Ťa1věti stavehnílku domek za cenu,
která se skládá z ce.ny, za kterou byl získán pozemek, z nákbdů stavebnkh a z dalších výloh družstva (kolků, ko'misi, právlnických výlO'h,
z.aknihování), při ,čem 'všechny řečené položky měly býti účtnvány pod.le
skuteonosti, 'není: stavebnik povinen zaplatiti za domek, vystavěný podle
schválenéhO' plánu, jeho ohecnou hodnotu, nýbrž to, cO' družstvO' na jehO'
stavbu skutečně vynaložilo, leda by šlo o náJk.lady z'řejmě přemrštěné
a d1ružstvem přeplacené Č. 17298.
lze však při tom p'řihlížeti i ,k yadám vy1stavěného domku aJ k pracím,
které nebyly provedeny, ač provede'oy býti měly, ,a není třeba, aby stavehník zaplatil nejprve plnou ce'llU a pak tep,rve se na družstvu domáhal
odstranění vad a nedodělků č. 17298.
na zápůjčky O'sob, které nejsou členy všeobecně 'pr.ospěšný-ch stavebnich a hytuvých sdružení, se nevztahuje pře-dpils § 3 vlád. nař. Č. 160/
1934 a nelze proto pro O'ny zápujčky :povoliti ,řečenému sdružení .pří
rO'či podle uvede.ného předpisu č. 17269.
jestli'že ministerstvo sociálni péče po smrti člena stavebního družstva,
jehož trhQvou smlouvu se stavebním družstvem ° ur6itém domě již
schválilo" odepřelo souhJ.as k převedení domu do vlastnictví zůstavite
lova univers,á:lniho dědice pro zárvady v osobě dědicově, má dědk proti
sta,vebnimu ,družstvu 'nároky jen jwko bezelstný dxžitel podle § 33'1 oboč.
zák.; :nároku na náhradu t. zv. pozemkové renty -nemá č. 17328.
Společenstvo živnostenské vj,z hesla: r o z h o' d čís ° u.cl; s m I o II 'vak o 1e ktivn í.
Společníci v rozep,ři viz heslO': společnnst veřej:ná Ů"bchodní rozh.
Č, 17524,
Společnost podle § 1175 obč, zák,: k V'.oil<u spoleóoostí podle §§ 1175 a dalších
.obč. zák. je potře!bí společenské smlouvy, ať výslovlllé, neho mlčky
sjedna:né; .nestačí pouhý společný zájem ,č, '17267.
jestliže na lidorvém shromáždě,ní hyl zvolen t. ře,č. výbor, který se měl
sta1rati 'Ů vystavění koste'la a obs,tamti 'Potfehné prostředky k tomu účelu,
nejde o spol'ečnost členfi. onoho výboru, nýbrž O' voln.é sdmženi osob,
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které jednajíce jménem tohoto sdružení, jednají toliko na v.Ia-stní víľub,
ta;kže závaZJky takto sjednané postihujÍ' jen toho, kdo je sjedn3!1-č. 17267;
srov. Č. 1852.
uzavřeH-li ,členové takového výboru zá!půjčku pro budoucÍ f.arní obec,
nestačí k tomu, aby -ohec byla ji vázána,_ že skutečně potom vznikla,

nýbrž favní obec musila by zápůjčku tu 'pi'atně uznati a povinnost z ní
plynoucí platně pře'Vzíti; zápůjč-ka nebyla platně ;převzata, bylo-li -usnesení obecního z.astupitelstva, učiněné v zastoupení Hmsko-katoHckě farní
obce, o převzetí dluhu vz·niklého staVibou kostela a fa,rnÍ budovy. nadříz.eným úř'adem zruše1no č. 17267; srov. Č. 1852.
akciová: k opovědi o udělen~ nebo zrušeni p.mkury jest II akciové společ
nosti pov\olán O'rgán, který podle stanov ,nebo podle zákona jest oprávněn a:kdovou společnost zastupovati; otp-ověď nemusí býti však podepsána všemi členy tohoto ,orgánu, dopouštějí-li stanovy znamen.ání firmy
pouze ,něktel)'r.mi jeho ,členy Č. 17295.
akciová společnost nezanikla tím, že byl ,na j.ejí jmění prohlášen konkurs, který byl padle § 166, odst. 2 konk. Ť. zrušen č. 17311.
exekuční soud jest oprávněn ulo'žiti vyjevov,ací .pHsaJhu podle ( 47 ex. j'.
.některémc z posledních členů spnivy ,akciové spo1ečnosti č. 1731l.
jestliže se p'Odle stanov akc. společnosti vyž,adruj.e' k zcizení akcií Zluě
jkÍ'Clh na jméno svolení společnosti,-'není smlouva Q. zcizení bez svolení
právně účínná, ,a to ani v.e vztahu k aJkciové společnosti, ani mezi
smluvci :navzájem; nerozhoduje, že zcizitel akcií nelnÍ akcionář sám,
.nýbrž třetí osoba, t. j. ten, komu je akcionář 'prodal bez souhIasu SpO'lečnosti Č. 1742,2.
jestliže se mělo prohlášením akcionářovým dostati držiteli akdí práv
z akcií, kterých by nab)"l jinak tehdy, kdyby hyl kup akcií sch""len
společností, ne0'Pfa'vňuj-e o:no prohlášení držitele alkcií, aby odepřel vydání akcií a,kcionáJři, jestliže řečeným pmhlášelllírn mě'Jiai být zmařena
překážka brárnící 'přev;odu akcií, t. j. nedostatek svolení spole,čnosti
č. 17422.
závazek A.kdové společnosti zaniklé fusí ,k náhr,adě škody, způsobené
zaměstnanci jeho nepřihlášením nebo: nesp.rávným pfihlášenÍm k pensijnímu pojištění, přechází na přejímad akciovou společnost; takový
závazek přechází i při p.řevzetí podniku 'Ha tpřejímatele pod.niku podle
§ 1409 o:bč. zák.č. 17501.
s ručením omezeným (zák. č. 58/1906): § 63: Ipo:v.innost sp,olečn'íků společ
IlOsti s omezeným ručením k zaplacení kmenových vkladů jest bez:výjimečná, neprominute,Lná a nelze ji omezi,ti alni z'a souhlasu ostatních
spO'Lečn]ků ,č. 17204; stejné č. 5063.
by'la-li spoleonfku uložena povinnost vplatiti ,kmenový viklad v hotovosti, nemůže se této povinlnolsti zpmstiti tím, ž'e 'převezme lna mí'Stě
společnosti zá'vazek zaplatiti věř.ikeli spo;l'ečn:osti částku jí zapůJčenou a
že právní povaha této záJpůjčky byla za sOUíhJ.asu zúčastněných -dlodateČ!ně změněna v plnění peněžitého vkladu Č. 17204.
§ 76, odst. 3: obsahuje-Ii smlouva o zřízení společnosti s ručením omezeným podmínky, které omezují jen pře vod společenského podílu
(kmenorvého vkladu a s mám spojeného společensikéh.o podHu) 1edináním
mezi živ}'mi (§ 76, odst., 3 ll'ved. zák.) , nepIaH takové ·omeÚ.tuí i pro
smluvní zastavení společe-nský,ch ;podílů L 17173.
veřejná obchodní (čl. 85 a dal. obch.. zák.): veřejná obchodní společnos!
není zvláštním prálVinrm pOdmětem Č. 17524.
společníci, sdružení ve veřejnou obchodní spollečnost, představují i v poměru k jednotlivým společní1kůrn odlišný prá'viní Ipodmět Č. 17524.

veřejnou obchodní společnost jest pokládati za třeti osobl! ve sm~s-l~
§ 37 ex. ,ř., opráv.něnou k žalobě? .nepříp-ustno!'t. zatimmh~ opatrem
, orvoleného soukromému věřiteli vereJného .,spoleomka pro )~ho "s?u:
kr~mý dluh, byly-li jím zasaženy pře,~měty;- jež patří do jmem verelne
obchodní společnosti č. 17192; srov." co: }5246, 6~51;
společenské jmění náleží v.šem SJpolecmkum sdruzenym ve veřejnou obchodní společnost dohromady Č. 17524.
'1
•
kontrolil1í právo podle čl. 105 ,obch. z~k. pří~luší i za l~i{v}d~c~ ~erel
nému společníku, a to i tenkrat, byl-h vyloucen z provade'Ol likv1dace
v

~:a:~l~:~tí

do olbchod,ních knih likvidující

•

s'polečnosti

není zásah do
.
. ' ..
ve sporu společnosti jsou podle hmotného prava stranou jen Jell spoI'eóníci Č. 17524.
" 'k
." .'
veřejná obchodní společnost, jsouc zastoupena spo;l~C'n] em opt~vnenym
k zas.tupovánÍ, mi'tže žalovati společn~ka ;nebo býtI od něho zalQvama
provádění likvidace č. 17421.

č. 17524.

" r
. rl·
e" ·"ým
podané veřejnou, obchodní spolecnos I a: Je mm v re]"
společn1kem ~oti -druhému spoleĎní~, jde ? žalo;bu podanou dv;ma
žaLobci; 'Pokud jde při tom 'Ů obyčejné -spo:lecenl5tvl podle § 11 c. r. s.
při žalobě

č. 17524.
1
. " I"
-~od" ří
veřeJná obchodní spoleónost, ,která ,neby a Zllcas n~llia ~'~, rou.' clm,,zení provedeném mezi veře}nými společníky, nem le~hmo'ya'lla k zalo:bě .o bezúč1nnost rozhodčího vÝ'l'O~u podle § 595 c. r. s~.c. !!52~. .
veře}ná obchodn1 společnost nestane se stra'fio~ v ro~.hod,clm n~em .;mi
tím že v roz.!1odčim výroku bylo ·rozhodnuto 1 D ·pravech -a zavazcl'ch
spdleónosti Č. 17524.
, ".' '
•
pokud jde o nezákonnost, uložil-l-i poz~st<l!lostr:~ s?;td .vereJne obcho~1ll1
spole'čn:osti !předloženi bi1<l!lliCe s pohrůzkou »Ipnmere:nych donucova,clch
prostředki't podle ex. ř.« Č. 17278.
" . "
Spolek: soud jest oprávlf1ěn zkoumruti rozhodmu!!",spollku" zda vy~ouc~nt .sIena ze
spolku odpovídá stanovám a zda se iUeprlcl do,~rym ~mvum c: 1 1386. ~
třebas byl z,aměstnane'c spolkU }}mpuštěn he'Z vypovědl pracovmho porneru
jiným spolkovým 'OIfgánem než tím, který byl" k pmpuštěni ",:po,,:ol~n podle
stanolV, je propuštění platné, by,lo . .:I4 dodate.one sc'h'Valeno pnsluSlnym spol. ,
"
kovým orgánem Č. 17443.
pro platnost výiJ}ovědi služební-ho poměru S!po~kem Jako za~estnavatele'm
rollhoduje, aby se usnese~í" o v~p:o~ě~..i stalo s"ta~utáT~íim o.r,ganem spolku,;
oznámení výpovědi se ITluze stati 1 l~nak, nez Je predepsano stanovamt,
není-Ii pro ně ujednána písemná forma č. 17480.
Spoludlužník solidární viz heslo: :S o I i d á r .ll o s t z á vaz k u.
Spoluvlastnictví viz heslo: s p o I e'č e.n s tv í ma jet k o v é.
Spoluzavinění poškozeného viz hesla: a u t o ITl o 'b i lov Ý z á k o n, n á hra d a
ško d y.
Sportovní klub (footballový) viz hesLo: náhrada škody (§ 1313 a) obč. z"k.).
Spořitelna (zák. č. 302/1920): i když nebyl služebni a o ;Jiscipl;nárn! lád Pf? úřed~
.ntky spořitelen schválen runiSJterstvem. ~flJ-t,ra, :nu~ platltt vue! zame~tna?'Cl
spořitelny, stal-li se soucástí obiSah~ J~ho sluz,ebm ~m.1-o~vy; .sml~~cl ~ak
mohou v služební smlouvě ujednatl, ze platnost dlscJ.phnarnúho radu Jest
odložena až do doby jeho schválení -minj,sterstvem vlnitra Č. 17363; srov.
č. 15743.
Správa obecni viz heslo: o b e c.
společné věci viz heslo: s pol e č e .ll s t v i m a jet k'Ů V é.
~ vnucená nemovitosti: útraty vz'niklé spory vedenými vnuceným správcem
při výkonu exekuce vnuceno'!.! správou potom vydražené nemovitosti,
Civllnt rozhodnuti XXI.

53,

835

834

stu-piteli u-platni,1 a které byly vyřízeny snížením t11hové ceny neho zru;'ením smlouvy č. 17183'; srov. č. 3890, 7196, 15762.
roz!IÍšenÍ 'llámitek z důvodu ručení ze správy (§ 932 o-bč. zák.) cd námitky nená'ležitého plnění (§ 1052 obč. zák.) č. 17224.
jeS*tliže jeden smlwvce nepřijme p-lnění nabídnuté druhým smluvcem a
namítá druhému smluvci, naléhajícímu na vzájemné plnění smlouvy,
že nabízené plnění nevyhovuje ustanovením smlouvy, nejde o nárok
ze správy, nýbrž Ů' námitku nenáležitého plnění; o -námitku ruč~ni ze
správy pr.o vady Ipl-ně.ní by šlo jem tehdy, kdyby smluvce nabldnuté
přijal j~o smlmnní plnění ,č. 17224.
Spntvce konkursní podstaty viz hes},o: k o n k tl r s.
_ společné nemovitosti vh heslo: spo -I e č e n s tv i m aj e t k o v é.
Správní úřad viz též hesla: po řad -p r á va, ž i rl o v s k)1 ma jet e;k,
.•
souhlas okresního úřadu, potřebný podle § 1 vlád. nař. Č. 218/1938 !k zClzelll
nemovitosti se nedotýká pro obor sou.kromého Ip.ráva smluvní volnosti stran,
aniž doplÚ'~,je 'nebo- ,nahlf'azuje jejich smluvn-i prohlášení č. 17492.
třebas ·nebyl v dohě rozsudku udělen správními úřady pravOIplatně souhlas
se zcizením nemovitosti, nelze zamítnouti pro předčasnost žalobu, domáhajíd se výroku že 'kupní smlouv.a 00 nemovitosti jest pro případ, že správ;nimi úřady bude dán souhlas ve smyslu § 1 vlád. nař. č. 218/1938, po právu
a že pro ten případ jest zcizitel povj'neml svoliti a trpěti, aby hylo vloženo
pro nabyvatele vlastnické právo :ke koupené nemovitosti č. 17492.

jimiž byl způsoben schodek při vnucené správě, jsou náklady exekuce
ve smyslu § 216, odst. 2 ex. ř. a jest je ;při.káza,ti v pořadí pohledá'V,ky,
pro kterou byla/nucená správa vedena č. 17289; srov. Č. 5087, 5623.
povinný jest i po zrušení v;gucené správy vázán služebními smlouvami
které sjednal vnucený správce v mezích SlVého oprávnění, 'vytčerlých
exekučním řádem č.

17219; smv. Č. 9300, 13289, 15763.
vnucený správce neodiporvídá ZH pomšení služehní, smlouvy povinným
po zrušení vnucené správy Č. 17219.
pokud vnucený správce nepotřebuje schválení exekučniho soudu k ujednánÍ' služební- smlouvy na určitou dobu č. 17219,

nevzdal-li se vnu<:e,ný správce svého úřadu, nemůže' z příčin v jeho
osobě vznik1lých, na př. pro nemoc, oddalovati předlože,ní konečného
účtu o. vnu,ceně S'Právě; exekuční soud může v takovém phpadě p'řiká- .
zati znalci, alby účet sestavB na náklad a ne'bezpečí prodlévajídho vnuceného. 'Slprá'vce č. 17282.
§ 115, odst. 3 ex. ř. nerozlišuje mezi prodlením objekti-vmím a subjektivním č. 17282.
exekučnímu soudu je ponecháno, aby pn stanovení odměny vnuceného
správce posoudil, zda bylo přibrání odbor-ně síly k sestarveni účtu účelné
a nutné Č. 17282:.
nevyhověl-Ii exekuční soud pro tento!kJráte ná1)':rhu knihovníh.o věřitele,
aby bylo učiněno opatření, alby m~ vnucený správce zaplatil úroky
z lmihovl1kh pohledávek (§ 120, č. 4 ex. ř.), a poukázal-Ii ho s těmito
nároky na pořad práva, nejde aJni o případ § 132, č. 3 ani o případ
§ 132, č. 4 ex. ř. a stížnost knihovill,iho věřitele proti usnesení exekučního
soudu je přípustná č. 17356.
držebnÍCh a poži,vacich ptáv k dOmu: exekuce zabatve:ním' držebnkh a poživadch práv k domu dlužniika vystavěnému na nemovjtosti knihovně
připsané třetí osobě č.

Srážky platové vi'z hesla: ob e c rozh. č. 17392',

Starobní pojištění viz heslo: p.Q. j i š t ě n í

17535.

výkon takavé exekuce a zpeněžení zabavern:}'ch práv č. 17535.
v návl1hu :na povoleni vnucené správy požívacího prá,va jest zahrnut
j návrh na j-eho zabavená podle § 331 ex. ř. č. 17535.
v povolení vnuceně správy požívacího práva soudem není zahrmutu i
povolení zahavenÍ tohotO' prárva č. 17535.
sp?kojil-li se vymáhající věřItel s povolením vnucené sprárvy, nepodav
am opravný pmstředek an,i návrh na doplnění podle §§ 423 430 c. ř. s.
a stěžuje-li si půuze dluŽl1ík, jest usnesemí po'\"olující Vinu~elllou správJ
požívacího práva zrušiti č. 17535.
pro vady: ve spom ze správy pro vady dobytka musí kupující, !který chce
užíti právní domněnky (§ 925 olbč. zák.), ,nejen postupovati podle § 926
obč. zák., a,le též dokázati, že dobytče jím převzaté onemocně,Jo ve
čtrnácti dneoh IPO převzetí některou z nemoci uvedených v nařízeni
min. sprav. č. 384/1916 ř. z. č. 17197.
vzájemný poměr mezi postupitelem, postup!l1úkem a postoupeným dlužníkem při vytýkání vad ze správy po oznámení postupu č. 17183.
postoupený dlužnÍlk jest i po oznámení postupu (§ 1395 obč. zák.)
oprávněn uplatňovati proti postupiteli pro včasném a řádném oznámení
'va,d nároky ze správy pro ""ady, které rpu vznikly před postupem proti
postupiteli č. 17183.
dojde-li mezi postupitelem a postoupeným dlužn,ikem k mimosoudnímu
vyřiizení uvednýd1 námitek a dft.sledkem toho k snížení trhorvé ceny
nebo k zrušení smlouvy (§ 932 obč. zák), může postoupený dlužník
sníženÍ. nebo zánik postoupené pohledáv:ky namítati 1 _vůči postupníkovi,
avšak jen tehdy, souhlasil-Ii s takovýmto vyřízením i postupní,k neho
do-káže-Ii ve sporu vedeném postupnÍikem o zaplacení postoup-e~é pohledávky přípustnost ·a odůvodněnost námitek a ,nároků, jež vůči po-

V'

Ý ž i v n é rnzh. č.

j

7534.

stanovy spo1ku viz heslo: s p o I e k:

1

q

o c i á I 'll Í.

Starosta obecní viz heslo: ob e c rozh. č. 17333.
Stát viz též hesla: dražba vnucená nemovitosti (§ 210 ex. ř.), nbooh a c e"n í bez d ů vod 'll é, z a m ě s t:ll a ne i stá t n í.
nároky tuzemských státníoh p-říslušníků proti státu na ,náhradu za váleč-né
úkony hledíc na zák č 236/1924 a čl. ll!. haagské dohody z 20. ledna
1930, č. 184/1932 Sb. č. 17252.
octla-li se stavba sousedíc~ se státní silnicí, částečně pod korunou silnice
'l1ásledkem její úp~avy, neodp.ovídá stát za maž-né Zlnehodnoceni a poškození
stavby a pozem'ků k němu náležejících, leda by tu byly podmínky § 1295,
odst. 2· obč. zák. č. 17317.
stát neodpovídá podle předpisů zák. o mot. voz. č. 81/1935 za škodu při
noč,nim cvičení vojska č. 17331.
Statek střední velikosti viz heslo: usedlost stře·d,ní vel.i,kost.i.
_ veřejný viz heslo: ohec rozh. Č. 17163.
Statkoví úřednici (zák č. 9/1914 ř. z.): zaměstnavatel, pro kterého 'složil zaměst
nanec patřící k osobám, na které se vztahuje § 1 zák. ? statk. úř.e~:
č. 9:/1914, vkladní kmižku -jakO' jistotu (kauci), není povmen vydatI jl
po 'skončení služebního poměru, dokud není jeho nárok na náhradu
škody o.nou jistotou zajištěný, usp.okojen; jen tehdy, projevil-Ii zaměst
nanec ve sporu ,o 'Vrácení vkladní knížky uchotu uspokojiti zaměstna
navateli náhradní nárOlk :nedosahu,jící výše vkladu, lze uZ'nati zaměstna
vatele povinným k vydaní vkladní kníž.ky proti souč.asnému zaplaceni
náhrady škody č. 17281.
nárok na odbytné, tkvící ve vlád. il1ař. Č. 305/1922, kterého se "s~at:
kOvý úředník domáhá mezi jinými' nároky pro. předčasné propusteUl,
nepodléhá preklusi podle § 33 zák. č. 9/1914 č. 17398.

837

836

Státní výzkumný ústav včelařský viz heslo: 5'0 II těž II e k a I á (§ 2 zák. p. n. 5.).
~ zaměstnanci viz heslu: z a m ě s t TI a II c i s t ci. t.TI í.
Stavební podnikatel v-jz heslo: žaloba zápůrčí rozh. č. 17254, 17410.
Stavebni ruch: vázne-li na .nemovitostech podle zákona o ,stavebním ruchu, po
příp'adě podle vládn~Dh 'nařízeni 'o stavebnim ruchu ve prospěch statu

zákaz zcizeni nemovitosti,

nestačí

k platnosti zcizení všeobecný zá-

sadní souh'las mirn,isterstv-a sociální péče, nýbrž jest potřebí sC'hvrueni
určité' trhové smlourvy, kterou má taková nemovitost b:{rti zcizena
Č. 17474.
pro Prahu: ustanovení stavebního řádu pro f>,rahu o šířce schodů (§ 70,
odst 5) platí jen pro schody hlav:nf; pro vedlejší schody platí jen tehdy,
.pouŽívá~li se jich v hořejších patrech jako schodů hlav.ních Č. 17299.
Stávka: kdy nepatří stávka -mez,i omluvné dúvody zmeškámÍ pracovní doby 'č. 17264.
účasti z'aměstna11'ce, jeho'ž služební poměr se řidí předpisy zákona č. 154/
1934, ,na stávce dě1m.ictva neni omluvena jeho tnepřítomnost v závodě za-městnavatelově; tato účast je důle'žitým .důvodem k předčasnému propuštění z pracovního p.oměr-u podle § 34, Č. 4 řeč. zák Č. 17469.
Stěhovací řád viz heslo: v Ý'P o v ě ď z Ii á j 'm u.
Stížnost viz též hesLo: I h ů t y.
ve sporném řízení: .proti u&nesení vydanému podle § 82, odst. c. Ť. s. není
samostatný rekurs :přípustný č. 1752-?
v řízení exekučním: je-Ii stíŽlnost podaná podle § 68 ex. r. řízena .na exekuční soud a domáháno...,Ji se 'V nf zruše:ni mobilárni exekuce co -d.o
určitých svršků jako nezákonné, muže 'býti ,o 'ní rozhodnutO' jen exekučním soudem ve výkonu soud-ní jurisdikce; proti usnesení exekuČin:ího
soudu přísluší tomu, kdo je dotčen, samostatný rekurs podle, § 65 ex. ř.
Č. 17181; "'ov. Č. 5098, 8005, Dod. ll. k roč. 1938.
nevyhově'i-'li exekuční soud pro tent.okráte návrhu knihovního věřitele,
,aby bylo uč,t<něno <opatření, aby mu vnucený správce zaplatil úroky
z -lw.ihov·níéh pohledávek (§ 120, Č. 4 ex. J.) a poukázal-li ho s těmito
nároky na pořad vráva, nejde ani o případ § 132, ,č. 3 aru o případ
§ 132, Č. 4 ex. ř., ,a stížnost kniho,vního věřáte'i-e je piVOti usnesení e;y,elkučníhou soudu :přípustná č. 17356.
v řízení o zbavení svéprávnosti: o zahájení řke'lll o zbarvení svéprávnos,ti
není třeba zvláštního usnesení,; -osobě, jež má býti svéprávnosti zbavena, přísluší 'všaJk právo stížnosti Č. 17371.
dovo1aci (na třetí stolici): ve sporném řízení: kdy nelze od!porov:ati z.měn~
žaloby Č. 17248.
jestliže soud prvé :5tolice jed 'n a I o' změně žaloby a odvolací soud to
výslov,ně v důvodech rozsudku potvrdil, 'není proti rozhodnutí v .otázce
změny žaloby .cla:IšIno opravného pros.tředku, třebas se .prvý soud ani
v duvode-ch svého -rozsudku {) změně žaloby nezminj:l č. 17248.
nejde o otázku :příslušnosti ve smyslu § 528 c. ř. s., nýhrž .o otáZ!lru
přípustnosti pořadu práva, jde-li o to, zda· je tuzemsiký soud příslušný
k zahájení vyr,o\nnadho řízeni ,č. 17332.
v exekučním řízení: bylo-li při nuceném vyklizení nemovitosti, povoleném
k ;návr:hu jednoho z vice vydražite-Iů, z nichž k'aždý při téže dražbě
vydražH jinou nemovitost povinného, zasaže.no do práv druhého vydražite-le, přísluší tomuto vydra1žiteli proti povolení nuceně-ho. vyklizení nemovitosti je-n ž'wloba podle § 37 ex. ř., nikoliv rekurs Č. 17378.
-předpis § 239, odst 3 ex. ř. neplatí, je-li předmětem rozvrhového usnesení jen rozvr,h hyperochy Č. 17379.
v prQzatíntt1Ích opatřeních viz heslo: por o z a t í ID n í o. pat ř e II í.
přípustnost dovobdho re'lcursu proti změňujícímu rozhodnutí o určení
náhrady škody za újmy podle § 394 Č. 17226,

řád

• n~·zení. nej'de o .otázku přísiušnosti (§ 528 c. ř. s.), nýbrž
. '
' · d I·
t
da j. e t II zem s k Ý
o otáZ!ku přípustnosti pořadu 'Prarv~, l' ~~- '1 ? o, z '
,
. p"slušny' k zaháj'ení vyrovlua'oJJho nzem c. 17332.
soua ' fl
~ ,
•
II é m rozh č 17525.
samostatná viz he-sió-: stížnost v :lzen I spor:, ~
.'
Strážník obecní viz heslo: zaměsltnancl .obe~cn~ ,mzh. c. 17497.
.,
Str0J'e,,;z he5'lo: přis-lušenství (§ . 297 a) 'tobc.t" zak.)..
které JSou sttzeny sverenS b tituce Udeikomisární: pozůstalostm nemOVl os ,I, ' .
, ' , -d""ď .
u s
sk' m náhradnktvím, ,3: nemovitosti, ná:le.žejíd ~ce 'p;ovolanemu; e. ·lct,
av~ak zatížené omezením jeho vlastni,ckeho p-:a:va, zakazem ZC1Ze;~\...v~
raSl ěch svěřenského náhradníka, nemohou byti zastarvo:u pr,o za]l~ en
~ubs~itllčních nároků, týkajícíc.h s~ ;po~~~;b06tních movItostI a pnslu,!;enst'Ví pozůstalostních nemovtt,osh c.
.
..,
Otl t
~věřen5!ký ná:hra:dnrk jest účastníkem říz€;~í o. prole~!Uam :poz:~:rv~ě~
niho jmění stiženého svéřenským nálhradmctvI.m, a
proto 'Jed 'vka
k rekursu' 'p,roti rozhodnutí pozůs:ta.Jostního s?ud~, ~e. se po: ' . a
pmti zů,s,tav-itel~ p~ihlášen!á. ,d~ jehkO Pkozůsta.lpO~~~i z~~~~,~á~u~~PI~~~ú~~=
o t Iosti' 'l1eflit vsak opravnen
re ursu '
o ' Č 17275
' d ~ se část j'mě'ní zařaďuje do a 'k t i v PO,zustalos,tl.
.
zus a'l'
lostm 1'0 sou ll, ze
'
d
t 1
smlouvu byla
jestliže nemorv,itost kterou dlužník prodal o pomv,a e nou. . ' 'á~
r~ -a ll' e pIa ťn o II fideikomisární substitUCI, l!1~bram poz-n ',a
fi~~~;~misárni su:bstituce odporující11!~ věřiteli. ve vedem e~:,~~e~ k 1~~~
koj-ení jeho pohledávky bez ome~~m 1 n~' ipous~atu ne;movt os: 1 C.
.
Svědci posledníh.o pořízení v,j'z heslo: op or 1 z e? 1 p.o sl; d nt t' z p Ů s ob iSvéprávnost viz heslla: ~,ezletilý, zbaveni svepravnos 1,
lost proces:fl.l.
b t·t
e fideÍ'
Svěřenské náhradnictvi, svěřenský náhradník viz heslo: s u s 1 U C
,k o m i sár n
í
.
·
t . (§ 427
• ) VI',Z heslo: pře v o:rl v 1 a s tnI CVl
Symbolická tradice ( znamentm
obč. zák).
ve vyrovnaciffi

v

J:

I

šafář viz heslo: vysvědčení o zamě,stnání vr.o,zh. Č. 17452.
šekový účet: jeho převod rozh. č. 17475 II hesla: p r e v o ~d. ,

.
, h ra d aš,k od)' (§, 12930bc. zak.).
škoda viz hesla:
ho-ry, ,na'
školník viz heslo školství rozh. č. 17521.
.
.
o
•
by'ti
~ko1stvi' mistní školní rada :není práv.nkká osob~ a 'J1~n:a ~1 zpusobJ,lost
cr
••
. énem jednal! c 11284
str.aJnou
ani ipřed 'sou dem v1as,ln'lm Jm
: .. '_
.
'11: 1 exemístní školní ,rada není oprávněna, aby vlastmm Jmenem ~ vYI?a a a
kuč'llě na politické obci příspěvek k, úh:a?ě Š~-olníh? roze0ctu c. } 7284. _
,'služební poměr mezi ško~níkem a mIstm skolm ObCl Je vzdy p.o,merem sou

k~?m~~~:z;r o-~~z~~52~da

došlo mezi školloíikem a školní, obcí platn,ě k 'S~Ui
pnhz, mlouvě j·est' se zabývati namítan.ou neplart:nosh usnesem mlS n
ze m s"
,
. ."'
1 ní projev č 17521
škŮ'l~í obce, z nich~žv se ?d'V~~~~~iflrJ~l:~~~ smlouvy platně ;zdáti nároku
zamestnanec se mu ze pn U
, db'
urVenou
na plné započtení leg~o'ilárských let do, slu-iebm ,Ol Y vymerou,
C'
záJkonem Č. 462/1919 c. 17521.
,
Skoini rada místni viz heslo: š k o 'l s t v I.
S-peditér viz heslo: z a s i I a tel.
v

Testament viz hes:lo: p o ří z e 11 í p o s 1 e d II i.
sml o II V j' podle § 879, č. 4
Tiseň v.iz heslo: :fl e pIa t .ll o s t (!fl: i c o t .fl' ,o s t)
obč. zák.
'
· káma tiskař (sazeč) viz heslo: zaměstnanci soukr'oml.
T lS
,
~ )
Titul exekuční viz heslo: ex e k u c e (§ 1 ex. r. .
.
.
Titul k nabyti vlastniclvi viz heslo: fl aby t í v I a s tni c tVl.

839
838
Tm~vá no~
Tova.rna VlZ

viz hes'lo: a II t o mobil o V}' z á k o n rozh
-heslo:

příslušenst'ví

p'od 1 e s 297

-;

'b:'

17236.

TradIce (odevzdání) viz heslo: -p. řev o d v as"'t II i c t~r' c. zák.
Trať: pojem
dra:h 'Ůtrati
u. ve smyslu žel. zák. Č. 87/1937 V··I·Z 11e5'1'o.. n á hra d a š k o d y

Trestní,

r~sudek

viz heslo: r o z s

II

i

dek t r e s t

II

í

Trestn~ Cl~~ ve smyslu §~ 133'1, 1332: náhrada Škody vzešlé trestním činem

47 u hesla:n a hra d a š k o d y (§ 1323 cbč zak)
VIZ heslo: oS m 1'o II vak II p II i
.. .
Treb osoba viz hesla: automobilový záJlkon ex e k
PO dl
(;rozh . . 17335), náklad podle § 1042·o }'C" k
e § 331e
rIZenl (rozh. Č. 173-65 17?48 17394)
'''lv c',za OJ nesporn
Č 17468)
.. I .
"...,
, .p OJl S e TI I s,m 1II 'v 11 1 (rozh
~~'~;~
, s OCl a ,n 1 (rozh. Č. 17498) II sed 'los t •• ' ed n'
I' k
.:
. hes,o:
I p r~ 1. s 1 II s:n'o
"
' s. t mzh. ,č. 17352.
t l . 1 vel
o S t t
.
1
1 VIZ
.
T uZcll~é sOudn"ctv'

T h

.c.

~ ~va smlouva

~~. ř.

Tuzemsko
Účastník

č.

'VIZ ~es}a:

b

ci

Z

in a, dluh npi,s y .ct í I č í.

ří~ení.

'viz heslo: k;o. i h o

í Z á k o :no
é říz e n í.
ucet sekovy
viz heslo; pře vod šek o v é h o ti'"C t U.
koo
,'" :cny o vnu,cene ,sp;"rávě: ~xekucní soud jest Oipnivlllěn dát sdělati konečn'
uc~, o v,~uce~e ,~prave ~?:a naklady a nebe'zpečí vnuc. správce rodléva 'ídh~
s leho predlo;zemrn, ~ť Jd~., o 'Pmdlení ,objektivní neho SUbjekti~ní nevictat-u
se vnuc.
i3V'eho uradu č . 17?8?
r a'
'.
, . .spravce
..
~- u he,sla'
. . 5 p ,vavnucena.
listIna
VIZ heslo: dra ž b a v n II ce !ll á ne m o Vit
t·
Ub razovaCl
ex. ř.).
o S , (§ 225, 226
•

v-

knihovníh?

V'O

vnesp~ého rlzeru Vlil heslo: nes p o.r!ll
v

"

Uchova vi'Z heslo: 'r; o j i š t ě!ll í, s m I u v ll' í (§ 67 zák. o "poj. smlouvě).
,Újma ve.,sm'yslu § 1293' obč. zák. viz heslo: náh.ra,da škody (8 1293
"
obc. zak.).
_úk~ny, válečné viz heslo: v á leč n é útkO:Jl y.
Ulozem U SOUdu Viil heslo: s I II Ž e ,TI í ll' S o II d u.
Umoření
viz heslo: dra ž b a v n u cen cí 'n e m o V i t o st·,' (§ 216 ex. ř. a n II i ty'...
, d
.opa ek viz heslo: k o ,fl! tk u r s.
úplatná smlouva viz heslo: sm 10 u v a ú op -I a t TI á
Upomínati říz;ni (~ák. ~. 67/1873): pro upomÍill,aCi' řízení neplatí § 552 odst. 4
c. r. s. c. 17J37.
'
vzetí- u1J'omínad ž'a,loby zpět se řídí předpj,sem § 237
a § 19
.
zák. o upom. říz. č. 67/1873 č. 17337.
c. r. •.
Uponunka -VIz heslo: splátkové o'bchody rozh Č 173?6'
'd 'I .
(zemědělské úlevy) rozh. Č. 17450.
_..
.. , ze rn e e Cl
~'~g:::í:~h,~dle § 20 vlád. ·,na-ř. Č. 250/1935 ·nenahrazuje žaloba 'nebo exev

úprava pachtovného při zemědělském pachtu (v.lád. nař. č. 164/1933 a 218
!936): byl-II
návrh
úpravu pachtovného (§ 8 vlád
,co 1?8/193~) v n~sporném řízem.i (§ 13 -llved. vlád. -nař.) pravoplatn~
z~mlt-nut,. tre'bas Jen pro jeho opožděn-ost, má rozhodnuti předurčujÍcí
vdyml,arn 1 pro -spor: v ,~'ěmž se propaohtul,°atel domáhá na pachty'Iři ne, 'opatku l1achlo,"neho c. 17209.
§ 16 V'1á~. nař. Č. 218/1936 se vztahuje jen 'na pa.chtý,ře kterým bylo
,paClhtovne upraveno V'ládním nařízením č. 164/1933 "ikol . ru
,.
pady kdy došl
.
h ,,,
,h,
1 1
a pn, y' ' .. , o ~ezl pac .tyrem a p1'lopaohto-vatelem k d-ohrovolné dohode ,na l111~m zakladě č. 17209; srov. Č. 10446 13659.
c.en uvedenych ve vyhlášce min. zemědělství ,Č 293/1936'
'·t·
pouze pro vy<oce
'111
t v pnpa
,,' d'"e § 3 vlad. ,nař. Č. 168V1936
.
nikolilzetéžUZlfl. I
lpnpad uvedeny v § 2 uved. vlád. nař. ~, 17209· srov č' 14046 13~65 a
pOlem »cena obi'J!í« podle vlád.
218/1936 c. 17273. -,
9.

pachtýřův

na

y

Yr

•

n-ař. Č.

n.!

propachotvatel, který se při sjednání pachtovní smlouvy z doby před
15. červencem 1936 s pachtýřem donod!, že se pachtovné vypočte podle
prodejních cen obilí, při čemž však nedošlo k jiné dohodě o' snížení
ceny obilí p.ří'Spěvky pro obHn'Í ústav (čl. l., odst. 2, vládo nař. č. 21~1
1936), má ná,r,ok na pachtovné, vypočtené 'podle prodejních cen obdí,
zmenšen)'ch o příspěvek pro obil;ní ústav č. 17273.,
jestliže se smluvci za účinnosti vládních nařízení č. 137/1934 a č. 280/
1934 dohodli že se po dobu t.rvání obilního -monopolu ,nemá vzíti za
poklad ceny' obilí aritmetícký průměr ceny výkupní a prodejní, nýbrž
jen cena prodej-ní:, nemá na tuto úmluvu vliv ustanovení čL 1, odst. 1
vlád. nař. Č. 218/1936 Č. 17325.
.
taková úmluva byla dovolena podle vlád. nař. Č. 280/1934 (§ 3) a je
dovolena i podle vlád. nař. č. 218/1936 Č. 17325.
Upuštění od exekučního řízeni v,jz heslo :e x e\k u c e (.§ 39, Č. 6 ex. ř.).
úraz ~ hesla: a u t o' m O' h i'l o v Ý z á k o n, 'fl á h.r a d a š k o d y.
ú-razové poii~t-ění viz heslo: 'p -o j i š t ě n í ú r a z o v é .
Určitost žalobní žádosti (petitu) viz heslo: ž a lob a (ža'lobní žádost).

°

Určovací žaloba viz heslo: žalob a u ,r Č O' v a c í.
úroky viz též heslo: dražba vnucenáne,movito,sti (§ 216 ex. ř., úroky).
_
nejde -o 'Případy § 132', Č. 3, 4 ex. ř., nevyhověl..;1i e.xe'kuč,ní ,soud návrhu
knihovního, věřitele, alby vnucený správce za.platH úro'ky z knihovních po-

,úředníhledávek
komisař, č.d 17356.
o s a z e:n Ý

V S ude tec h d -o p o -rl n i k -ll viz heslo: s 1 ožení u s'Ůudu (§ 1425 abč. zák.).
úrednici statkoví viz heslo: z a:m ě s trn an c i st a t k ov í.
_
státní viz hesla: výživné, zaměs'Ítlaluci státní.
V,edlost .tředn! velikosti (zák. č. 68/1908 čeS. z. z.): předpisů zák. č. 68/1908
čes. z. z. o dělení dědictví při wl1nických usedlostech střední velikosti
nelze užíti v -případech, v nichž nejsoU' splněny podmíinky ~ 1, odst. 3,
§§ 3 a 14 uved. zák. a v příp.adeeh, v nichž je ll' a pro s t o vyloučeno,
třebas j.sou tu podmín:ky uvedených předpis,ů, ,alby bylo dosaženo účelu
zákona _ zachovální hospodářské sily roInic1kého stavu č. 17473.
po-zů-stalost je možno projedn-ati ipodle předpisu Ulved. zák., poskytne-li
tře t í os o b a dědi-ci: potřebn)' k3!pitál na úhradu investic, které jsou
nutny k řádnému hospodaření na usedlosti, vytvoří-li se p.rávě poskytnutím tě'chto finančních prostředků ta'kový stav, že ,přejímatel pak hude
mod ohstáti Č. 17473.
nesta,čí pouhé 'PfO:hlášení třetí osoby bez uvedených ,podmínek- a záruk
za jeho sp'lnění Č. 17473.
pozůstalostní soud nesmí otázku existence lPD-zůstalostního dluhu řešiň
jako předurčující otázku -,podle § 25 nesp. říz., nýbrž jen 'podle zvláštních zákonných předpisů, které ji upravuji, 'a to §§ 105 a 136 nesp. pat.
Č. 17473.
'o dův,odech, které vy,lučují dědice z převzetí statku (§ 6 uved. zák)
,lze ro-zho-dnouti v pochybných pří'Padech ji'Ž v dohě, kdy v pozůsta
lostnim -řízení ještě nenÍ' ro-zhodnuta otáz.ka, zda vůbec bude pozůsta
lost 'Projednána podle zák č. 68/108 čes. Z. z. č. 17473.'
Uschování soudni zabavených svršků viz heslo: !ll á hra d a š k o d Y (.0 d 'p o v é dnost vymáhajícíhO věřitele).
Uspokojení viz hesla: dražba v'I1uce:ná nemovitosti (§ 216 ex. ř.),

k-onk'urs.
Usus viz heslo: už í v á.n í.
Usus fructus 'Viz heslo: exeku,ce (§ 331 ex. ř.).
útraty viz heslo: dražba vnucená nemovitosti (§ 216, p-osled. odst.
ex. ř.).
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841

při rozvrh,u nejvyššího podáni viz heslo: dl ažba vnucená
ne.movltos.ti (§ 216, Č. 4 a posl. odst. ex. ř.).
sporu: utraty, ktere byly přisouzeny v oposičnÍrr: sporu (§ 35
něné
k . ~- '"
'k
"-",,, r. opravstanomu , ~yzlve ze ,1~a ?na, ne~o~žívaj! ",výhod (§ 46 zák. o pens. poj.)
, venyc pro exeKUCI k vymáhaní vyzivného č. 17166· srov Č 9322
naklad'y ~xekuce ve smyslu § 216, odst. 2 jsou též útraty' vz 'k' I:
.
vedenyrru V l l U C '
",.
'k
nI e spory
o
• spravcem pn vy onu exekuce vnuc. správou
J'imiž byl
zpusohen schodek Č. 17289.
'
n,árok na ,n~r~du út;at sporu, který vedl odesilatel s adresátem zá~l1ky . .;; v TIefI}z 5:de~Ilatel podlehl, ježto se zásilka ztratHa zawin-ěním
spedItera, nem pnslusellství nároku na náhradu za ztrátu zb v,
dl
~l.. 386 o?c-h zák. a lleprromlčují se tudíž ve lhůtě podle u~'~~~~h e
U d . cl~nku,.nybrz v mleté promlčeci lhůtě podle § 1489 o'bč. zál< • 173~~
ve em v omyl VlZ heslo: -o myL
. c.
.
~,v~r ~ heslŮ': sml o u vaz pro s tře d k o vat e l' s k á.
U~erova hypoteka viz heslo: hy pot e k a k a uč n '
U,
l.
\ereJnent Jdmena p u v -o d c e díl a, viz heslo: p ů vod sJk é p r á v o rozh ': 17256.
. c.
- ,ro~u ~u VIZ heslo: soutěž nekalá mzh. č. 17408.
Uznám VIZ těz heslo: smí r.
.nejde~li~ o uzntárvací smlouvu, ný'hrž jen o jednostranný slib k SI Inění ná
hradn~,s~ody, iP'r0!lllč~je Se r~áhradní nár:ok v tříleté lhůtě promltecí která
se poc~n,a 1?0 UznavaC1m IprOjervu znova č. :17171.
'
U'" , '?tC?VS~l 'VIZ ,heslú: o tec n e man žel s k Ý rozh. Č. 17509
Zlvam VIZ tez heslo; s I uže b lil, o S t . '
Ov

y

v

•

"

'"

')

•

'

o

';~~~k~~~~r~~~v,a~í '~;~~~~:é (trggleolb~~ z~t~cní:; n~~~t~vě ~.elz,e 'pokláda~i

Je pOjmouti do konkursní podstaty

č.

172kl; Srov.

č. alO~e7;estt

z,:
exekucI am

Vadal?~. viz heslo: oprava podle §§ 84 85 c.•
řiz~nt VlZ heslo: d o v o '1 á ll' í (dŮlvod podlle '§ 503 ~. ~. c ~ )
";"'l~m ,:"IZ heslo: exekuce lna po'h,ledávk
" . r. s ..
Valecné ukony: .nárOtky .státnJch příslušníku 'fOt' y. t'
,
~ atu r;a na·hradu za válečné:
úkony hledíc na zák č 236/1924 a .
č. 17252.
. . . . D.
a.g. umluvy č. 184/193:1: Sb.
V'azanost soudu odsuzujícím trestním nálezem vi
u hesla: r,oz~udek trestn.í (§ 268 c. ř. s.). z rozh. Č. 17483
V.,Al

.f nI

r o z hod .TI

ZOve.

II

tI m

II

r a z o v é po o. j i š t' o. V ,fl Y viz heslo'

V~e1í med viz heslo: s o II těž ,n e kal! á (§ 2 zák . .p. n

~~itá"í POŠ~OV11í d~pra~y

.

pOjištění

úra-

)

lhůty viz heslo: I h ů t a p o ,ti ~'e .§ 89 zák.
heslo.: ž i v n n s t fO'zh. č. 17203 17229
o o f g. s.
Verejuopravnl korporace: slUžební požitk a rá lll"
'..'
právních korporací teď i b' y vF! :'I naroky zarnesÍ'l1anců veřej.no
druhů platový.ch ; Slulehn.khcIÍJT~~s~eJ~á~lC~o pře~,a,h,ovati m~ru jednotlivých
neh~ :~o~.~ocenmé k;ategorie a stej:ný.ch slu~~b~nf~~a~Ichd~a~estnruIc~ ~tej:né
V v . ' ~USI Jl vsak dosahovati ,č. 17497.
a TO mny,ch pomeru, ne~rejny statek viz heslo: ryb o'lov rozh. č. 17163
Vee hromadná·' h l '
.
zahájen' v(~. eso: .pre'V?d ~'lastnictví (§ 427 obč. zák)
~a PO, d~Tnosbl1kOVl

do

VIIZ

uměleck~ ne~oS~~~d~~~~ ~,:SI~~SI~ ~ ~ ~ p ~ e

I

z a f1 á e fl 'á:
ceny.
.
raceUl pres polov.ici
§ 934 obč, zák plati i pokud 'd
•.
•
.
noty Č. 17455."'
J e o ve Cl umelecke nebo kulturní hodVěci vnucené (invecta et mata) . h 1
obč. zák.
VlZ' eso: zadrž'ovací právo Podle § 1101

Věřitel pozůstalostní viz heslo: o drl. ě len Í j m ě II í.
Vinkulace pojistky viz heslo: pojištění smluvní (požární).
Vklad kmenový viz heslo:,spol1ečnost s ruč. omezeným.
knihOVní viz heslo: knihovní vklad.
Vkladní knížka viz heslo: :k níž k a v k 1 a d,fl í.
Vkladní list viz též heslo: ex e k u ce (§ 54, Č. 3- ex. ř.).
pokud nevyhovuje návrh na zabavení nároku na vydání vkladního listu
předpisu § 54, Č. 3 ex. ř. Č. 1740l.
Vlastnictví viz též hesb: nabytí vlastnictví, přev-o.d vlastnictvi,
s o u sed s k ě P' ľ á v 0, v Ý hra d a v'I a s t ll. i c t'V í, ž a lob a z á p u r č í.
.přenechánim motoro-vého vozidla vlastn~lkem jiné osobě na její vlastní účet
a nebeZlPeče:nství jest rozuměti jen trukový stav, za kterého je vlastník onoho
vozidla úp' I n ě vyřaděn z jeho provozu a za něhož se celý p.rovo,z přene
chává vý lb rad TI ě jiné osobě na 'její vlastní účet a nebezpečenství Č. 17175.
Vnesené věci viz heslo: zadržo·vací právo podle § 1101 o'b Č. zák.
Vnucená dražba, správa viil hesla: dr a,ž b a vn u c en á, spr á v a v n u c ená.
Voda v-iz též heslo: ryboln'v.
obci jako správkyni vefej.ného stat-ku nepřísluší právo rybolovu; nejde
o vlastnI vody obce, protékají-li řečištěm, které je veřejným statkem
Č. 17163,
'
spodní: pokud je podnikatel hOor odpovědný za vysušení pOilemků dolováním Č. 17270,
Vodni družstvo: doba, !po kterou trvá přednostni právo příspěvku k vodnímu družstvu (§ 23 zák. č. 93/1869 ř. z. a § 61 zák. Č. 65/1870 mor. z. z.), se
nep.rodlužuje jejich knihovním vkladem ani tehdy, by1ly-li vloženy jako
přednostní Č. 17247.
podle § 1486, č. 1 obč. z.ák. nelze posuzovati nárok vodovodního družstva prOoti :bý,valému členu na náhradu nákladu za zří-zení vodovodu;
jde o nárr:ok z poměru členského, ni:koli z poměru dodávkového nebo
z poměru provedených prací nebo díla Č. 17348.
Vojenské (manévrové) CVičeni viz heslo: va i s k o.
Vojsko: stát neodpovídá podle předpisů o motorových voz-idlech za škodu zpŮoso
benou jejkh provoiZern při manévrovém cvičení 'Vojska, třebas dal' příkaz
ok opatřením, která odporuji předpisům o jí'zdě vozidly (jízda 'Po sHni.oním
okraji pro pěší [banketu], rnočn~ jízda bez světel) a třehas bezpečnostní
opatření, nařízená po dobu manévrových cvičení spráV1ními úřrdy, nebyla
dostatečná Č. 17331.
Vozová cesta v-iz heslo: s 1u ž eb n ost p o z e,rn·k o v á.
Všeobecný pensijní ústav viz heslo: poj i š t ě 'fl, Í pell s i j 11 í.
Vůle poslední vi.z heslo·: p o- říz e n í p o s 1e d 'll í.
Výbor jako volné sdružení viz hesl.O': farní obec.
spolkový viz hesIo: s op ale ok.
závodní viz heslo: z á vod .ll í v Ý bor y.
Vybrání pohledávky viz heslo: při k á z á TI í k vy br á n í.
Vydražitel viz heslo: dra ž b a V,fl u cen á.
Vydrženi viz heslo: ryb o lov.
Výherní list "dz heslo: 1 o s y.
Vyhledávací zásada viz heslo: z á s a d a v y hle d á v a c í.
Výhoda ve smyslu § 8 vlád. nM. č. 77/1936 V'iz heslo: TI e z a mě s tin a 'n i.
Vyhotovení rozhodčího výroku viz též heslo: r o z hod čís o u d.
Výhrada vlastnictví: výhrada práv,a vlastnictví k s1ro}nímu zařízení továrny č. 17318,
nemá-li právní řád mÍ,sta, kde továrnní nemovitost leží, ustanovení odpovidající § 297 a) o:bč. zák., jest otázku význ.amu -výhrady práva
vlastnického k strojnímu za,řízení posouditi podle p-ředpisů platných před
za'vedením III. dHčí novely k obč. zák. č'. 17318.

842
843
souihlasi!_li dodarvatel strojního zaříz'.'

':'

'.

~~f~i~Í sp::miO:~!něVI~~i~lkv;:~~Trit~!!r:~~t ::;~~íS~~~i;~nr kn~~lé;;;~

zařízení zůstává je'ho vl

t' t .

. Q~ zpuso em zevně, že strojní

vů6 tř e tím 'Osobám č.ru:7~lf~~lm, nemuze uplatňovati své vlastnictví
co musí tvrditi žalobce žáda",
,
'~,'
vlastnického Č, 17326. '
JIC1 vraceni veCI prodané s výhradou práva

V~Chova. viz hesla,: dít ě man ž e!I s,k é, o tec m a'll Ž
"
_
Vychovna 'Opatřeni: § 268 c. ř s
,1"
'"
'
e I ~ k y, v y z 1 V ne.
. Ddst. 2 zák. Č. 48/1931 Č. i7~~~. a"ň, Jde-lJ, o vychorvna opatření .padle § l,
v

•

,

V~Jevovací přísaha viz heslo: p·ř í s ,a h a vyj e v o 'v a c í

Vykaz ned?platků viz heslo: cl r a 'ž b a '
ex. r.).

vUlIce_ná nemovjtosti (§ 216, Č. 6

Výklad: § 9 1 obč. zák. Č. 17382
divadelního řádu ,č. 17393.
'v,
v
ustanovení § 6 zák. č 44/1928 ve zn v ,
poji.s:tn)'lch pOdmínek Č, 17375 u he~1:~1 vY'l!l.a~k~ c', 62/1934 Č, 17238.
~stan~vení §, 18, odst.,,2 přídav. zák. č,' 7~hhI ~.t ~7~~7~ m lu vn í.
~ 1 zak. p'. n. s.; k vykladu § I č. 17389 17390
]Jokud nenl nezákonností výklad § 4 I <cl
v' }7454.
§ 10 řeč, nař. ,a § 17 'k
_ I
va,: nar, c. 265/1938 Se zřením na
v~lklad § 278 'ex, ř. Č.z~728~ spn, s r. o: c, 17235.
k v~kladu "Iád. nař. Č. 250/i935 č. 17377.
.~ v~,kladu § 12 vlád. mř.č. 2?Q/1935 Č. 17336.
.
-"ykladu § 3, ht. d) vlad. nar. č. 150;19'37 Č. 17384
Vyklizeuí VIZ hesJa: V Ý P o věd' z 11 á . m
v
'
ex. f. roz,h. č. 17378, 1752Ó.· J u rozh. c. 17461 a ž a I ob a podle § 37

Vykonavatel poslední vůle: vykorna:vatel posled11~h
movan k žalobř o 'neplatnost posledního pov? p,o~1Zetl nem 'pasIvně legiti_
Výkonný orgán: k nabyh v1astnictVI -k
' " flZ~e:llJ c 7373.
dražbě stačí, že výk oro'án vydal ~o°':~~Yem, v~cemv '~7y;draženým v exekuční
V)'ŠŠ'
d-"
.
b
' IV ~y~Z fll ze veCI byly vydr ...
.
V'J.. ,I '~o ani za ně zapla-ceno, a že TOhlás,!1 v
azen~ a nejzhelovym vlastnictvím Č. 17285.
P l , ze ony veCI JSOU nyn-l vydraVyloučení ~Iena spolku: pokud je soud Úl ráVlněn ř "
"
o vylouče'ní ,čI-ena č. 17386 u h~' I . " PlezkoumaŤ1 -rozhodnutí spolku
sOude' ,--. 189
g"a. s-p 0, ek
e. S'
, odst. 1, druhá věta kon'k ř se nt' k' v', o
km'sní soud nevykonává ,dohléd " .
e y a pnp.adu, v ,nichž konpodle předpislt konkursního řádu a~l, b~vOC nfddk.on~urs-nim ,komisařem
ve sporech zahájených u něho P~d:J! ~:t 10Z110 ,U§J~ Jako pro-cesní soud
odst. 1 krO'11.k. ř. č. 17488.
anovenr § 112, odst. 2 a 113,
o vyloučenÍ soudců z vykonáván' SOll d' I 'h ..
§§ 112 a A13 awnrk ř 'plat' vs'eo' b
;covs' ce -o uradu ve spo,rech rpodle
. .'
~,
ecne ust anovení ,.. 20'
v
konkursní komisař, ,kter)' odkázal konku
'
vv.5'
J. n. c. 17488.
hledávk,ou podle § 112 odst 4 k ' ,k' v r'STIlho vvente!e s popřenou poP??le ,§ 20, ~. 5 j. n. ~ vyk~náv~~í 's~~~~O~~{:hd~:~va, ,není vyloučen
hajenem .o teto popřené pohledávce konkursn:
°V'~traldu ve sporu zaodst. 1 kO'I1k. ř. Č. 17488
lm ven e em podle § 113,
Vylučo~ací nár?k v konkursu viz h~Slo: k o ,uk II 'f s
,- zmoba VIz hes'Io: ža'l,oba podle § 37 ex. ř.·
Vymaz
z,"pOZemkové
k n " 'h'
o vn,' 'y
v . maz.
V'
_ . . knihy viz :heslo·.
~m~ma k~1tat,l~e VIZ heslo: r u k o i e mst 'V í (§ 1358 obč. zák)
Vymenek VIZ tez_ heslo~- s lu ž e b 11 OS t byt
..
§ 330 ex. ř. nebrání právnímu zást~ u,.
~,
útrat, které byly výměnkář: přisOllze pCI v~ hveoellI exekuce k vymožení
ny v Je o sporu o zadrže Jé vyměn,
,v,

,

'v

,

••

,

'

-kářské

dávky a s vymože-nymi výměnkářsk~'mi dávkami zajištěny na nemovitosti zatížené rvyměnkem Č. 17366.
Vynález viz heslo: patent rozh. Č. 17361
~ podmínky zaměstnancových nárokl't podle § 5, odst. 4 pat. zák č. 17361
u hesla: pate1nt.
Výpověď z nájmu: by.lo-li nájemci v soudní výpovědi uloženo, aby vyklidH byt
»v ustanovený čas« bez bližšího poučení, jest tím podle okolností jednotlivého připadu rozuměti čas, ,'který jest určen ve vý1povědním a stěhovacím
řádě (pro čechy nař. zein. pres. v Praze z 8. května 1934, oČ. 119 Sb.);
tu se počíná -lrhůrta vytčená v § 575, odst. 3 c. ř. 5, teprve po uplynutí lhůty
k plnění podle řečenéhr) vÝr. a stěh. řádu (§ 6, odst. 3) Č. 17461.
Výpověď pojistné smlouvy viz rozh. ,č. 17441 u hesla: IP o j i š t ě -ti í s m lu v n í
(§§ 65, 66 zák. o pod. smlouvě).
z hospOdaření podle § 12 náhr. zák.: kdo dal pro svůj vlastní práv,ní mebo
hospodářský Zájem st. poz. úřadu podnět k výpovědi určité osoby z h05poda·ření (§ 12 náhr. zák.) , neodpovídá vy'pověděnému za škodu vzniklou výpovědí 'č. 17279.
ze služebního »pracovniho) pOměru: ipředpok,lady .platnosti vý;povědi dané
zaměstnavatelem-spolkem Č. 17480.
sjednánÍ- služebního ljJ'Ů'měru na lIfočitý čas (§ 30 zaik. o sonkr, z8!měst.
Č. 154/1934); výpověď zaměstnance podle § 31, odst. I, 2 a) řeč. zák.
nemá tu význam Č. 1748'1.
nesprávně daná vÝPD'věď .nepůsobí pro- nejlbližší časové ob-dubi, nýbrž
účinkuje co do zrušení pracov:ního poměru ja~k>o řádná výp.ověď Č. 17513.
Výpovědní a stěhOvací řád (pro Čechy Č. n9/1934 Sb.) viz heslo: v Ý p o v ě ď
z 'll á jmu rozll. Č. 17461.
Vypůjčitel motorového vozidla: pokud je .provozovatelem jizdy určené k odevzdání
vozidla půj-čiteli Č. 17349.
Výrok rOzhodči viz též heslo: r o z hod čís o u d.
'rozhodčí musí podepsati .prvopis a vyhotovení rozhodčiho výroku až tehdy,
jsou-li úplně sepsány ,č. 17395.
Vyrovnání soudni (ZM<:. č. 64/1931) viz též rozh. Č. 17211 u hesla: ·ž a lob a
urč{JvacÍ (§ 228 c. 'ř. 5,).
čL X., odst. 3 uvOz. usta'tl. k vyr. ř. viz ,níže rozh. Č. 17193 II § 63
vy r. Ť.
§ 1: v mívlrhu na zahájení vyrovnacího ,řízení musí navrhovatel, jehož
bydliš,tč (sidlo) uebo po.dnik není v tuzemsku, přesně a určitě uvésti,
kde jest v tuzemsku jeho majetek a v čem zá1leží Č. 17332,.
nejde o otázku přís.lušnosti ve smyslu § 528 c. ř. s. (§ 70 vyl'. ř.),
nýbrž .o otázku phpustn:nsti pořadu práva, jde-li o' to, zda je tuzemsky
soud pfislušný k zahájení vyrovnacího řízení Č. 1733'2.
§ 63: <podle vyrovnání soudem potvrzeného a podle v~lpisu ze seznamu
přihlášek nelze povoliti exekuci, bylo-li vyrovnání v'ěřiteli přijato a
skončeno před účinností vyrovnacího řádu č. 64/1931 (před 1. srpnem
1931) Č. 17193; srov. č. 13471, 13408, 12303, 11689.
§ 67. 'Pokud l1eu3!Stávaji účinky § 67 vyr. ř. č. 17383.
-plenární mzh, Č. 7760 Sb. 'no s. nepozbylo významu za úči'nnosti nového vyrovrracillo řádu (zák. č. 64/1931) Č. 17383.
účin.ky § 67 VyL 'ř. nenastanou, nezaplaHI-li dlužník včas nepatrný zJ.o..
mek vy:rov:nací splátky jen z početního omylu 'a omluvitelného nedo'patření, aniž počítal též s -doručným poplatkem; totéž platí pro země
dělské vyrovnací řízení ( §3 vlád. nař. Č. 76/1936) Č. 17383.
zemědělské (vlád. nař. č. 176/1936): lhůta k podán1 návrhu na zahájení
zemědělského vYf-Ovnadho řízení jest lhůta formá'1ního 'Práva a platí
o ní předpis § 89, odst. 1 zák. o org. scud. t'. 17286.

845
844

§ 3: vi ve vyrovnacím říze:n~ z~mědělS'kém platí zásada, že účinky § 67
vyr. ,f. ne;nast~nou, .nezaplatIl-h vyrovnací dlužník včas nepatmv zlomek
v~ro~vnacl s>p!atky jen ~f{), početní omyl a oml'llvitelné nedopatření na
pro ze nepoclta.J s dOTll'cnym poplatkem č. 173'83.
'
v~':o",:n'a:cf Jeva,tu, j.e~t yurčiti a platiti z celé k vyrovnání přihlášené, v čas
pnlet~.y~rovnaJm .,lest; nezaplacené pohledávky, a to i z její části, která
Je ,Zajlstena. oddelenym právem zástavním na nemovitostech země.děi
skeho podmku Č, 1735L
pokud není poznámka o zán.iku prá'v podle §§ 9 odst. 1 a 10 I'd . '
c. 75/1936, vyma,zan.a,
",.les
I'
..
nar,
sice zeme'd ělský vyr:ov,nací
dlužník va,
orprá>vněn
s~ svolemm vyrovnacl'ho soudu zciziti nemovitost zemědělského podm~u: na které pod.!llínečně z~nik§lji knihovní břemena na ní váz;TIOUcí,
avsak ono povnlelfll vyrovnaclm soudem se nikterak ned8t\,rká břemen
jen po~dmí~e.čně zaniklýc.h a jest je přenésti při odepsání čá~ti dotčené'
nemO:vItosti do nové knthnv.ní vlo,rky s řečenou poznámkou Č. 17350.
~ve~I~H lVymáh31jíd. věřitel v exekučním návrhu mimo jiné údaje, jichž
Je, treb~ k p~~~o!em e~ekuce. (§§ ~, 54, 55 ex. J.), že vymáh<ln~ pohled~vka~ Je za]lsten~~ zastavDlm rpravem ,na nemovitosti dlužníka proti
ne?1uz byl? ~,a'~aJen~~.zemědělské vyrovnad řízeni, že však zÁstavní
pra::-o vymahaJlclho ventele na oddělené uspokojení není tímto řízernÍm
dotceno ~§'§ 13, 14 vyr. ř" §§ 3, 9 .vlád, nař, Č, 76/1936) a že jde
o nemovltoS}, ",~t~rá není nemovitostí zemědělského podnik~ (písko'vý
l0t;n), a .?svedctl-h, tato tvrzení, nepřekáží ustanovení § 21, ,odst. 1 řeč
vla~. ~Ia,r; povole,Dl exekuce vnucenou správou Č. 17313.
.
osvedce111 tvrzem .Jze po přfpadě spa'třovaN již v tom že byl te"m'
věřit"'li
. !
~ aexekuce
uz
_' na t uť"
ez nemovitosI za stejných okolností
již iednou
vnucenou sp!fávou pov.olena č. 17313.
odkla~ e:xek;tČi~jjoh úkonu, na-řizený vyrovnacím ;komisařem podle § 9
a) vla~L n~r. S; 75/1936 ,ve ,!."ění čl. I, Č. 4 ",Iád, nař, Č, 25~(1936
v drwzebmm nzem, neprekazl povolem exekuce vnucenou správou
Č. 17313.
.
'
'
>

Výsadni (př~dnostní) zástavní právo viz heslo: dra 7. -b a v n u cen á 11 e m o v i
los I 1 (§ 215, Č. 2 ex. ř.).
, Výslech stran ve Fr~:nc}i před ju~~ ge. pai.x b:z poučení o možné přísaze č. 17214.
~ provedem duk~,zu v vClZlne Je plarne, vyhovuje-li ,právu ,platnému v místě
J~h? p:~vedelll}'; to, ze ,s~ pr?yedení ~ŮlkaZll :uest,a,lo podle platných před
prsu ClZl,hO statu, mUSI ,vrdlÍ1 a dnkazati dotčená stfaJua Č 17214· srov
Č. 16213.
.
,
,
.
Vysvědčeni:.

lze se ~omáhat~ služe~,n~ho vysvědčení ,v něm7. zaměstnancova čin
:nost .lest oznacena pOlmenovamrn »šafáf« Č. 17452.
s pOJmenoyáním »šafá!:< je s:p~ieTl urč.ítý pojem vy.če-rpáv,;ljíci roz'-'ah a PO:vahu zamestnancovy C.fiTIITI'Osti c. 17452.
.
,lze p'okládati. za š,:fáře zaměstnance, který obstarával na menším statku za
.nepnto~.Thosti ,zamestn,ttvatelovy menší dispOSice, přikazoval koně, do-zíral na
post;tPv ::enskych pra-cI na poh, pracoval i sám s traktorem s koňmi nebo
I rucne :::. 17452.
'".
.
Vyvlastnění podle zák. Č. 20/1920): k výkladu § 8 zirkona č 20(lQ20
v lasl
'~ěni
pozemků pro stav:bu obytných
neho veřejnych bl~dov i:: 17~78l'Vsr c. 14880.
.
'
• ov.
byl-li o vyvlasthova;Í nález zru~en, poněvadž se stavbou neby'lo započato
v~ lhute st~'Uovene.. v § 4 do!c. zák., má vyvlastněný protI vyvlastňorvateli
nar?k ~a na~'fadu~ Sikod'y, ktera mu vzešla provedením vyvlastňovacího řízeni
~~useOIm .v:yV'Iastno'V~~~rho nálezu, a to i tehdy, když vyvlastň.ovatel nemá
zadnou Vlnu a. pozdejt byIo dosaženo úče-lu zamýšlené stavby č 17178
~oba ifozhoduJíd rpm určení řečeného náhradního námku č i7178' ~'r
c. 14880.
'
,Q'V.

n:aroku na vydání 21<8ku, Jehož vyvlastňovatel dosáhl změnou vyvlastněn.ého
pozemku s Jwym pozemkem, může se vyvlastně-nv domáhati na vyvlastnovai:eH pro bezdůvodné obohacení (§ 1435 ohč. zák.) č. 17178; Srov. Č. 12806.
Výzkumn)' ústav včelařský, viz heslo: s o II těž n e k a 1á (§ 2 zák. p. n. s.).
Výživné: útraty, které byly přisouzeny osobě oprávněné k výživě ze zákona ve
sporu o nepřípustnost exekuce (§ 35 ex. ř.), nejsou útraty vzniklé vymáháním výživ,ného a nepožívají výhod stanovených pro exekuci pro výživné
ze zákona č. 17166.
k odnětí otcovské moci podle § 177 obč. zák st3Jči za'uedbání v y ž.i v ov a c í povinnosti po delší dohu, je-'li v Ý c h o v a dítěte svěřena jiné oso·bě
Č. 17186 II hesla: otec manželský.
jde o připad u:vedený v § 502, odst. 3 c. 'ř. s., domáhá-li se :maqželka zvý, šenÍ smirem stanoveného výživného s poukazem na pokles hodnoty koruny
Č. 17399 u hesla: d o vol á.fl. í (nepřípustnost),
§ 1389 o:bč. zák.: zvýšení dft.chodu povinného zmírněním platových srážek
lest okolností ,na .niž sm-luvci mohli pomýšleti č. 17534.
podle vyživ. ~ák. Č. 4/1931: pro závazek podle § 3 vyžilv. zák. rozhoduje
skutečnost, že třetí osoba poskytuje výživu anebo jiné vrostředky, ·netvrdí-li,
ze 'nevěděla: o závazku povin:ného, a nelze Ze zjištěnýoh skutečností usuzo:\Tati, že hy při. obyčejné bedlivosti lnem ohla poznati, ž,e svou podporou maří
nebo. ztěžuje pLnění závazku k výživě č. 11409.
manželského dítěte: dítě se může po nabytí svéprávnosti vzdáti pohledávky
na vý'ži'vné a upustiti od pokračování v exekučním řízení zahájeném
ma-htwu dítěte, do jejiohž rukou mě'10 být VýžiVl1é placeno č. 17432.
jestliže podle dohody rozveden~c11 manželů (§ 142 obč. zá!k.) byly děti
ponechány se sohválením opatrovnického soudu v matčině výživě a výcho:vě a otec se zavázal 'k placeni výživného dětí v penězích, nemění se
nk -na jeho záv,azku platiti' vý'živné v pe ln ě z í ch později vydaným
usnesením opatrovnidkého soudu, které ukládá matce ,vydání dětí do
vý'živy a výchovy otci, ledaže se děti o.ctnou opět v jeho výživě a výchově; uvedeným usnesením vznikl otci jen pmti matce dětí nárok na
jejkh vydání, usnesení samo však ,není skuteónost zrušující nebo. zastavující exekucí vymáhaný mirak dětí na -vý,ži,vné v penězích (§ 35
ex, ř.) Č. 17435.
jest :nezá,kol1nost, nebyla-li v řízení o uložení 'Vyživovací povin,nDsti
vzdálenější osobě, vyjmenoiVané v § 143 ohč. zák. (dědovi), zjištěna
neZlpŮ'so:hHost k výdělku bližší osoby (otce a matky dítěte) a nemajetnost oprá:vnéného k výživě (vnuka) č. 17500.
II1it<Flilat1že1ského dUěte: pŤÍ'stuší-li :nemanželskému dítěti náro,k na výživu proti
nema'nželskému otci (§ 166 obč. zák.) a zár;o:veň proti pěstounovi, který
se zav'ázal v pěstounské sm'lou!Vě, schválené poručenským soudem poskytoiV'ati mu svým nákLadem n,Mežitou výžilV1l, šaty a jiné potřeby i lékařské ošetření, .má ·nema:nielské dítě nárok jen ,na jednu výživu a lze
jej pto,ti nemanželskému otci uplatniti jen tehdy a po.tud, jestliže ,a pokud pěstoun není s to, aby je živil Č. 17355.
vyživovací povinnost nemanželského otce k nema:nželskému dítěti trvá
nadále, po případě oživ.ne, n.ení-li dítě pro duševní (nervovoU) nemoc
samo s to, aby využilo svých pracO'vních schopností k vl'astní obživě
Č. 17426.
pokud tu není Zpllsobilost dítěte k samostatné výživě č. 17426.
mamelky: k výkladu § 91 obč. ziťk. Č. 17382,
pokud jest při posouzení hospodářské mohoucnosti výživou povinného
přihlížeti ta:ké k naturálním výhodám, spojeným se služebním postavenim zavázaného výživě č. 17382.
v prohlášeni manželky, obsa:ženém 've smíru, týkajícím se výživného
dětí, že si na ži,vo:hytí vydělá sama, :není beze všeho zamnuto vzdání
se výživného Č. 17423.
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Vzajemné IPl~ění vi~ heslo: dolož k are b
'poh edavky VIZ heslo: z a poč t e .fl í.

II S

sic sta

II

tib

s.

II

~e: ~zdánf s~ ná:ro,~u ze služební (pracovní) smlouv na d ~
-pr~s :as ,~~~l '~l'at~e, rneb)71l'-li služební poměr skoulen ? "menu za práce
ťr~~v'ne ,neucmna vypoyěd' v ochranné lhůtě (§ 1 zák' Č. J~Z1719~~)I~ dá~a

Vzdál1l

eZI na tom, zda zamesnnanec v době

o'ev

'

v.

v

'

nez<!-

městnavate! nechce dále zaměstnávati č:l i22~ vy-povedl ve děl, že ho zapodle § 20, odst. 1 zák. č. 26/1929 ·neni t· b· b
•

.zarn~~tnáp.í, '1?0d,léhajf~ího pojistné povi~nno9~

t.'

f7105~ zaanestn-anci vzdali
po nabyti svepraVl10Stl se dítě může vzdát ohledávk
'v,.
od pokračováni, v exekučním řízeni' _,l.. •• p ,
y ~a vyzlv:ne a upustit
·k
·1
'
,,,,
Zďl1a]enem matkou dítěte d
. ",_t.."
m oy me o byt vyzlVné placeno .č. 17432.
' o ]ejlulZ
I.
' .
zamestnan!ec se může při uzavření služební smlou'V
započtení legionářských let č. 17521
Y P atně vzdah nárdku na
Vzorkové právo viz heslo: pod.ll i k.
.
Z~bor půdy viz hes],o: p o zem:k o v á r e for m a,

~::r~dJi

V,iz h,eslo: n á hra rl a š k. o d y (odpovědnost majitelú domu)
rzovacl pravo: podle § 1101, odst 2 ob· ~k t .
.
.
.,

~~~~ui ~e~~r~.~7~O~~~O~I~~~~I~t.~:~~~ ~až~~ig~ ;:e!~1;~:,~~f I~~~o:'v~~:~

Zahajettí rozepře viz heslo: r o z e pře z ahá j

é ll' á .
Zahlazení odsouz . . h
.
'.,
ent VIZ' eslo: zaměstnanci, železnič'ní rozh. Č, 17298.
Zalemne pOpsání vnesených svršků viz heslo' z a drž o
'
§ 1101, odst, 2 obč. zák
.
'vaCl právo podl-e
~Chraňováni při požáru viz. heslo: TI á k I a d pod I e
Zákaz k~"
§ 1042 o b č. zák.
vj~?re~.ční viz heslo: k art e ly.
p~ent VIZ h. eslo: ex e k II C e (§ 294 ex·)
zákonn ' .. h l ' r. ,
. . y.V1Z' eso: neplatnost (nicotnr-nst) smlouvy.
ZCtzeru VIZ hesla: stavebn.í ruch zciz. '
, e TI 1 ne m o V i t o s t i, ž id o v s kým aj e t e k.
odpovědnost viz hesla' a u tom -o b :
'
v hra d a š k -o d y dra h o u, poj i š t ě'n í s m II II v 11 1. o V y z á k o n, TI á_
zantenitelnost viz heslO': s o u těž ne k·a I '
'
Zo_' t
a.
.....neS nanci viz též hesla' dob a r '
,
legionáři 1~.áhradP vacovnl osm~hodinová, dovolená,
jištění p~ns.ijní, s~o-~f~I~~ (~.~~o~edlll~st Ziaměstn-av2:telů), pos m 1-0 u vak o I e Ik t i v n í s '1 u ž 'e b ' o ,'Ve, p r a c o vnl s o u d y,
b
')
,
!ll 1, Z a vod n í v y' bor y
•
( vseo.
eC<TI'e : za zmncnitele os'b
v'
.
obchodu plaH ten, kdo se 'eví III
G, z.amesrtna~ych v.v zlvnosti .neho
chodu (§§ 1027 10300bč J zák a .~e5n2ekJbakO m.'Jltel. Zlvnosti nebo ob,
··t I··
t'
. . , c.
o ch zak) c 17168
Zákonná (pOVinná)

t

v

•

~~~t~ žz~v'~~~,~y:n~b~iv~~~~-o':b'~e~Ů'ž~ bezelistný~ t~et[m o~obám na~

~Oho?u. ust~novene Jednaly jménem
Y Y prenechany k provozu na vlastn>Í
zamestnavatel neodpovídá pod'le § 1157 b v
k
zaměstnanci úrazem na stroji třebas
I ?~tS' zá '.,z<1: s.kodu vzniklou
mohlo-li při odborném zacház~'l1:í ,se' str~;re~ ~ .~ezaJlshl;:)7ho kola, nevatel ani nemohl ani nemulSi! neodbo J t
~azll dOJIti, a zaměstna
předvfdati Č. 17402,
' ,rnos OSOl y se strojem -pracující
zaměstnamec (kolář) který do-bro . LnV
b'd
"
boru (kováři) pomQ.~ !při práci' a'č ~~ .~. na lvI zamesí?anci ji~ého o·dsám svůj úraz č. 17402.
'
nI nemel odborne z'nalostl, zavin-i!nezleti1lec je procesně způsobil' ke 'IŮ
,.,
,
z pracorvní smlouvy kterou uIavřel ~e r~, ~katnJfClmtU Se ~e'ho nároků
ames,' -ava eIem jménem netoho, komu -obchod ,nebo živnost b

účetva nebezpečenství č. 17168

•
1

v

.

J

j
1

zletilce jeho otec a podle níž nastoupil ,nezletHec za meslclll plat a
stravu sluŽ'bu a vystoupil na dobu tohoto zaměstnání ze stravování rodičů, třebas se pO'zději opět II rodičů stravoval č. 17305.
zásada, vyslovená v § 1, odst. 3 zákona Č. 61/1925 platí též .pro zrušeni služebníhO' 'p,oměru II osob, které byly povolány do služeb podle
zákona o obraně státu (č. 13;1/1936) č. 17334.
-předpokladem zaměstnancova ,nároku proti zaměst·navateli na náhradu
.přiměřeného užitku z vynálezu uč-iněného ve službách zaměstnavatele
(§ 5 odst. 4 pat zák.) je, že jde o vylnález nový ve smyslu § 3 pat.
z"k. č. 17361.
v otázce novosti vynálezu jako podmínlky nároků podle pat. zák. rozhodují hledisika objekNvní Č. 17361.
tím, že na vynáJez byl skutečně udělen p·atent, není s konečnou platností -rozhO'dnuto, že jde O' vyná'lez nový Č. 17361.
stávka není, trvá-li stávkují.ci z'aměstna:nec na s-!užebnÍ< smlouve, podle
nIž by.l p-ovi:nen konati zaměstnavateli umluvené služby a práce, zákon~
ným důvodem prrQ. ndpíráni služební povinnosti zaměstnancem -Č. 17469.
pojem šafáře Č. 17452.
zaměstnavatel pr:oipouštěje zaměstnence předč.asně ze služby, nemusí
mu oznámiti propouštěcí dŮVOd; stačí, že se tento duvod ,prokáže teprve
na soud ěve sporu Č, 17469; v témž smyslu Č, 17411.
Obecní: závazek ohce, že hu'de z platu svéhO' zaměstnance srážeti a jeho vě
řiteli zasílati určité částky, náleží mezi běžné záležito.sti obecní správy
č. 17392.
zmazuje-li se však obec ,k z3Jplacení těchto. částek ze svého, kdyby
srážka z platu nebyla z jakéhOKoliv důvodu :provedena, jest k tomuto
závazku potřebí usnesení jejího obecního zastupitelstva Č, 17392.
služební požitky a právnf nároky zaměstnanců ve,řejnoprávnkh korporaci, tedy í -ohcí, nesmějí sice přesaho'V'ati miru jednotlivých dru-hů platových a s:lužehních práv ·a nároku státních z3Jměs,rnancu stejné nebo
fO'v.nocenné kategorie a stejný.ch služebních a rodinných poměrů, nemusí ji však dosahovati č. 17497; srov. Č. 10993, 11557. 12547,
15623 Sb. n. s. a Boh. A č. 7718, 7926, 8927, 9028, 9029.
soukromí (zák. č. 154/1934): obsahuje-li divadelní řád, který je součástí
služe.b:ní smlouvy he~ce, ustalTI,ovenI, že ·okamžité zrušení služebn-Íh-o 'Poměru bez jakýchkoli nároků na gáži 'nastává mimo určitě jmenované
případy (uza'Vření divadla a z·as:tavenÍ jeho činnosti p.ro požár, živelní
pohromu, váLku, epidemii, policejní zákaz, polítické nepoko.je, stáv,ky
a j.) i z jakýchko.J.i jIný·ch :překážek vyšší mocí zpusobených, bylo by
možno mobHisaci ,podřaditi pod pojem těchto jiných překážek jen tehdy,
bylo-li zastavení divadel<flIIDo 'provozu důsledkem mobilisace 'fl u t TI- é
č. 17393.
zda tu taková možno-st je, závisí na tom, zda divadelní podnikatel mohl
udržovati divadelní činnost se zbylým souhnrem, třehas ve zmenšeném
mzs-ahu, zda m-onl získat v p,řiměřené dQlbě náhradu z,a zmobHisova:né
členy souboru a j. Č, 17393.
§§ 1, 30, 34: má-<li zaměstnalTI'cův služební poměr trvati jen tak dlouho,
do:kud nebude konečně rozho-dnuto o konečném a řádném obsazení
místa :.kancelářského úředníka, na něž byl vypsán konkurs, jde o služební poměr objektivně ,čas-ově ohraničený, I}JfQlvázený smluvní jistotou,
že se skončí, jakmile se dostaví časová událost, po niž se zaměstnanec
zavázal okamžitě ze služeb zaměstnavatele -vystou.piti č. 17481.
byl-li služební poměr sjednán 'na ur,čitý čas (§ 30, odst. 1 uveď. zákona) ,a nep,řichází-li podle přednesu ·stran v úvahu jiný zpusob zrušení -pracovního poměru, zejména předčasné propuštění z'aměstnance
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z '?i'lležitých ,ctů-vodů (§ 34 uved. zák),
'
o
v
méstualnce podle § 1 odst 1 2 l·ť ,)neOl oduvodnena výpověd' za-

zák č 17481
§ 34~ c'" I: nevěrou ve službě a(§, 341. ča uved
• .
;t~eÍ1 ~sechna jednání (činy' i omi:nuti 1 ~áJk. ,e.. 154/1.,.934) jest rozsUje vzpusabem rpřičícím se 'Pocti~sti a d ~ ~te,~yml z~mest~anec poTU.,
zamestnavateli Č. 17345.
o re Vire svoJe POVltUoosti vfiči
není ~ř.ebaJ aby ze zaměstriancovy uev'"
.
mat~'rIal,ní újma a aby taková J'ed ' ,e? lvzmkla zamestnavateli přímo
v ,

, .

v

v

' .

•

v

z'Ovana Č. 17345.

nanr

y a zaměstnamci zvláště zaJka_

dŮVDd k Pro-puštění podle § 34'
"
.
~a'zec p~nt.i nařízení vedoucího 'úřední:ka v ti ke; lv rec: .~ak·1 připrarví-li
je d?ležitý

z~ bez Jeho vědomí a svolení nemí b' .
~ a'noe" a ]e]lho majitele ~
pro soukromé účely ~ s'azbu 1 ~~Ik V tiskáI'lfl~ zhotovovány tisko_
I

,plSy

oS,?ba; nero!lhoduje, že dal zaměstma;~:c u!i o ~tery, ho požádala cizí
mestn~v~telo;ya něco vyHsknouti Č. 17345. J z pred hm bez svolení za..
dopustil-<lt Se hudebník IV restaurad
.
'~á~nakÍl a lJl'adárvek a byl-U 'PÍI'VOdce~r:oti, '~ostu nev.ho?ných slov.ních
jlnY~f!1. hude~:).flik;em, ač hy:lo podle služehn~YS upu me.zl tímto. hostem 3.
kroClt, a vystup zameziti porušil l' " k' S~lourvy Jeho, pOV111ností zatak zv,lá~~ě povinnost m~ ve služe~~í ~S~I vse?becr:ý závazek věrnosti,
~~ar a za]em podniku a zodpovědnost za ~u'Y;d u~ozenou pracov'ati pro
an prolPouštěcí dt'lvod podle § 34 l 1 "kor~ e v orchestru a je tím
j.~e o' důležitý důvod pro \ ředčas~' " zay , : 154/1934 č. 17507.
zak:;yyYbra~_li si zaměstna~ec ('Ved~u~~o~~~~~~l pod~e § y~4~ ,č. 1 ťwed.
p'enezHou častku na' úhradu svého nár Ik
du) yze sverene pokladny
J1Žy v době, kdy tento jeho nárok 'kte~ .ll ~'a,..o?menu za zvMštní služby
mestnavatelem ani co do důvodu' ani c~ Sl Cl~,t~', nebylI mezi. nIm a za~ebo učfuJ.ěn :nesporným č. 17527.
do vyse a splartnosti dohodnut
c. 4: pokud zaměstnanec u6i.niI zadost
"
'
.
zamestnavatel-i 'své onemoonění (§§ 20sV;4 zá:konne povmnosti oznámiti
soustav:n~ opožděné docházení do r ',' _.' c. 40' u~.e~. z~k.) Č. 17358.
néh~ zrusení pracovl1iho pomě'ru PO~I:c§ ~st ydulezlty duvod ,předčas_
l~yůte ,podle § 35, odst. 1 zák Č. 17411.
,c. 4; IneoznámenÍ jeho. ve
ucash zaměstJna·u,covou J'ehož slu' b •
•
Č 154/1934
ze ni
pomer se
řídí
Yd'
. vy,.na stávce 'dě-lnictva ' není
ŮI I.
.'
P!~ plSy zákona
v.ode ~a!TI~stnav'atelově; tato účast je dů7e~~~~na ho nepnto~ost 'v za'e1"orpustem z prracovnfh,o poměru podle § ~4 y~ v,odem k predčasnému
S· 17469.
, ,co 4 zak. o Soukr. zaměstn.
c. 5: iv po v~dáJní záko.na o obraně státu Č
§ }4, c. 5 zak. Č. 154/1934 že ddle"'"' ď.1311193Ú pia ci ustanoveni
mestnava.ríel oprávněn předč~ně propuz~tTt!ll u~odem, pro který je zaže byl zaměstna:nec povolán k v ,~' n' ,I ,zam.estnance, je zejména i to
zákonnou dobu _cvičení ve zbranf' č~~ ~;;~~ :olensrké slu'žby, přesahující
§ 35: zaměstnavatel propouště'e
",'
musí mu oznámiti p~opouštěcí ~i'I~~:.e:~n,~!1c; předčasně ze služby, Illeteprve ma soudě ve sporu č. 17469. ,'t . aěl,v ze se tento di'tvod prokáže
t·
.
, s eJne 17411 15075
o, ze za:mestnavatel rneoznámiI zaměstn
..
:
o~st. 1 zák. o soukr. za:městn Prorpou"f" a~,~ ve, .Jhute vytčené v § 35
nenost zrušení služebn:í:ho pn~ěru Č. ~7~~11' ů'Vo~,yn:má vliv na 'opráv~
§ 40: p~rekIusivní šestiměsfčil1Í iIhi'tta -ne
.' stejl~e ,c'. 15075.
!l1a zamestnavateli nár:oku ma plněni z ~at!! d~maha-li se zaměstnanec
k platnému zrušeni S'lužební smlouvy ~y'~~zevbd~l ;;m Iouv y, ježto llledoš'Io
spolku' prop T '
•
" ve I e. 17188
• '.
us ellI zamestnl<tnce spo~ku ar áne
. y
.
Vaml povolán, je pIaúné bylo-Ii dod
ym, ),enzy k tomu nebyl stano_
Jeno č. 17443-.
'
a eC11e pnslusným orrgánem schvá_
Y

v

dó

.L

I

v

f.

•

pro p1atnost výpovědi služeb.ní'ho poměru zaměstnavateiem, jímž je
spolek, je rozhodující, aby se usnesení, které je podkladem výpověd
ního projevu, stalo statutárním orgá-nem spolku; sdělení výpovědi se
může státi, 'l1eby'la-li pro ně ujednána písemná forma, bud' ústně, nebo
písemně, i v jiné formě, než je předepsáno stanovami č. 17480.
spořitelen: třeJbas nebyl siužehní a discipHnární řád pr:o úředníky spofitelen
schválen ministerstvem vnitra, může vůči zaměstnanci SlJo.řiteln,y .platiti, stal-Ji se součásti o,bsahu jeho služební sml'ouvy; smlu'Vd však mohou v služební smlouvě ujednati, že platnost discipHnárního řádu jest
odložena až do d-olby jeho schváleni ministerstvem vlni-tra Č. 17363 j srov.
Č. 15743.
statkOví (zák. č. 9/1914) viz heslo: statkoví úředníci.
státní (smluvní): právní povaha výpověd~, dané kancelářskému ,pomocníku
presidiem kr,ajského soudu Č. 17453.
vý~pověď, daná rpresidiem krajského soudu kCllncelářskému pomocní,~u,
není rozhodnutí správ:n.fho út.adu o so.uocromoprávnÍm Inárdku, -nýhrž jen
projevem jednOho smluv ce (zaměstnavatele) vůd druhému smluvci (zamestnarrlci) v s'oukromém poměru služebním (§ 9 nař. Č. 113:/-1926)
Č. 17453.
ve sporu, v kterém se vypověděný kance,lářský pomocník domáhá zjištění .nep18ltnosti dané výlpovědi, daJlšiho trvání služebního. I\Jnměru a vyplácení z'Sodrženého platu, nejde o žalobu podle § 105 úst. listiny a ,§ 1,
odst. 1 zák. Č. 217/1925 a neplatí pmto o ní 90denní propadná lhůta
(§ 2, odst. 1 ,řeč. z~k.)č. 17453.
železniční: nezachován,í Ipředpisů výnosu rrtLnisterstva železnic č. 1060/1920
Pres. o účasti vý-boru důvěmíků .při 'prnpuštění zaměstnance stár!:tnkh
drah nemá účinky 'práva hmotného a nečiní p,ropuštění ne,platn-ým a
neúčitn:ným; řečené :předJpisy mají tolílkn povahu formálni, na jejichž
porušení není stanovena S8lnikce neplatnosti opatření učiněného přísluš
ným želez:ničnÍn: úřadem Č. 17176; srov. Č. 14185.
zahlazením trestního odsouzení pro zlodn, pro nějž by-I želez'n~č:ní zaměstnanec čs. stMních drah p'ropuštěn ze služby podle § 124 sl!užeb.
řádu 'Pro zaměstnance čs. státní'oh drah, nez8loikají veškeré .'následky
odsouzení, zejména zbrát'a služebniho místa a -ztráta aktivních a odpo'čivných p-ožitků Č. 17198.
§ 70 vlád. uař. č. 70/1927 bylo by lze užíti 'k uvedenému tam účelu jen
tehdy, ,kdy.by byla jeho platnost ve smysiu § 105 ústavní listiny .naří
zena bud' zákonem, mebo jin~lm aktem postarveným ·na roveň zákonu
(§ 210 zákona č.103/1926) Č. 17200.
i :kdyby se ustanovení plat. zák č. 103/1926 a vlád. '11ař. Č. 15/1927
stala součásti úpravy Sllužebního ,poměru ji'U~rch železničních zaměst
nanců než zaměstnaulců stát·ních drOlh, nemohou smluvci při úpravě služebních a: platový,ch otázek zříditi k rozhodování o nich p.říslušnost
správnJÍho úřadu, a jest protO' soud ve sporu z tohoto služebního poměn1
povinen_ zabývCllti se platností, záv.aznos.tí a ohs,ahem dekretu o úpravě
tohoto poměru, byly-.li !popírány, a nelze -polkládati -onen dekret za
právní důvod za.žalovaného nároku jen pr\Ů'to, že ,nebyl ve lhůtě s'Í!aJUovené v § 70 vlád. nat. Č. 15/1927 opmven nebo z'ru.šen č. 17200j SlroV.
Boh. A 14131,5373, 11374, 12535, 11958, 10678; Sb. fi. s. Č. 9875,
11897, 12225, 12633.
je rozhodující jen to, že v)rniér obsahující rozhodnutí o přihlášce
o dávku (o sUžnosti) byl zaměstnanci dndán a kdy mu hyl dodán;
.na z p Ů s o b u doručeni výmě'TU nezálleží Č. 17442.
na velkém majetku pozemkovém viz heslo: zaopatřovací požitky.
Civi1nI rozhodnuti XXI.
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Zaměs~~aya~el

yiz hesla:

,'ll

~ 11 rad ~.š k o d y (Od-povědnost zarněstnavatelú)

Zasilatel: nárok na náhradu út.r.at sporu mezi odesilatelem a adresátem zási.lky,
v němž odesilatel ,pro ztrátu zásilky zaviněnou speditérem podlehl, není pří

-0-

psteylll .pens.l]TI1, soclalni, úrazové smlouva služe'bPn"
zamestnancl.
'
1,
Zamlčení zříz~né ~ástavy (§ 107, .odst. 2 knih. zák.) viz heslo' h y pot k
.
multannl.

•

e

slušenstvím nároku :na náhradu za ztrátu zboží 'Podle čl. 38'6 a ,nepromlčuje
se ve lhfltě podle čl. 386 obch, zák, ný'hrž ve lhůtě podle § 1489 obč. zák.
Č. 17368.
Zástavní právo. smluvní viz též heslo: h y pot e k a,
zcizí-li zástavce zástavu, nepřechází zástav,ní právo mimo výjimečné
přLpady vytčené v platném právu (na př, :při exekuční dražbě podle
§ 258, odsrt. 2 ex. ř.) ,na ekvivalent (pen1íze) za ni získaný Č. 17167.
obsahuje-li smlouva o zřízení ~poleónosti s ručením omezeným (zák.
Č. 58/1906) podmínky, 'které omezují jen rp- řev o d společen:ského podílu ('kmenového vkladu a s ním spojeného spole,čenského ,podílu) jednáním mezi živými (§ 76, odst. 3, U'ved. zák.), ne-platí takové omezeni
i pm smluvní zastavení spole,černslkých podílú Č. 17173.
§ 456 obč. zák. upravuje poměr mezi vlastníkem movité věci a Hm,
komu 'byla cizí věc dána do zástavy bez vrlasuníkO'va přivolení, n.etý'ká
se v-šak nárok-fl vlastníkových ,pmti tomu, kdo: věc bez jeho !přivolení
zastavil, a to z.ejména vIastníkova nároku p,wti zástaJVci, aihy mu obstaral věc zproštěnou zástavního sV'azlku (nexa), 'a námku :na náhradu
částky, :kterou mus11 vlastník vylTI'aložiti na vypla,cení zástavy, a další
skody Č. 172152,.
vnucené viz heslo: ex e k u c e (§ 87 ex. ř.):zákonné viz heslo: dražb'a vnucená nemovitosti (§ 216, Č. 2
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Zaopatřova;í požitk~:

nároky na odbytné, tkví ci ve vlád. nař. Č. 305/1922 o zana velkém maj-etku pozemkovém kte' 'h
statko'y~, ~redTI1k ~o~áhá me~i Hnýrni nároky z důvodu svého 'Před~=S'l~é~~
· .~rQPust;m, nepodleha preklusl podle § 33 z"k. Č. 9/1914' , 1731
ZaplS firmy VIZ heslo: fl r m a.
r. z.
8.
Započtení: \' :~zerpři konkursního \"eřitele o pravost a pořadí popřené pohled' ·k
podle
§!l
112 '., 113 'ko
k "r. mu'"ze za
• Iovany. spravce
.
av y
v ,
•
Hy'
konkursní podstaty
~rebaf. tJde.. o 'kzalo~u ,uf-Oovací, uplatni,ti započtením vzájemné pohledávky'
~sou~,} u J]~a pOLUm~nky §§ 1438, 1439 o:bč. z,ák Č. 17488
'
Jevstl!ze prvy .soud zamítl žalobu, jež,to neuznal žalobní nárek
O dO
d
nen~, a druhy soud proto, že uznal po právu vzáJ'emnou pohledza k uvvol vaneho
I'
,
av, u za (lv "nam'tan
, ' I ,,:o~t zapoc,"'e~~m,
nel~e o s~~hlasn.é rozsudky (§ 502, odst. 3
c. r.. s,) am ,o zalobmm natoku a.:nt o vzaJemné pohledávce
teprve
d
dl r
"
, o Imz'v rozho·d·1
v lb' odvolac'
"
I ~?u, ; uvoe ,- I prvý soud v dúvodech rozsudku zamHajicího
za O: m n~:ok z, ]1'TI:eho dll'vodu, že by ž,aloba musila býti zamítnuta i vzhle~ev~v k vtz~tjemn~ .lPohl~dávce ž:;lov·aného namHatné započtením nerozhoé! tím
Jesoe o y e o ,vzajemne pohledavce č. 17516.
"
"
dnu Po.stovm dopravy viz heslo: I h ů ta pod I e eS 89 . k
ZápOvěd'.pla;et1.í (§ 294 eX.,ř.) viz heslo: exekuce (§§ :i~oaa·d~lo:g·V)OUd.
,-:, yZClZen~ :'lZ, heslo: zCIzení, ž-td'olvský majetek
. x. r ..
Zapujcka: ,d~-h, S! zpro~t~edkovatel, který nemá -koncesi k so~kromé oU
~ovam uveru, shblti za- zprostředkování úvěru majetkovy' p~o Z!pr~st~ed-t
umluva o tom nkotná Č. 17172,
spec, Jes
§ 1001, prvá věta abč zák že dlužní.' . . t l '
a jejích modalitách, p;zbyl
ohlast . ~~~~,~fh~P n~m dfl~kazem o zápfljčce
civiln.ího řádu soudního (zákonem č f13/1895 pr)va~ v);~~amu zavedením
porů'vodnost dlužního úpis,u lnem' r'
h
L. z; .,c'.
84.
P?~le § 294 c. ,ř. s'.; j-e.,lj 'vnitřn~-~r~~,~~~stV~r:~~~hhst,lTIy, jest ?osU'zovat~
?ytl.~ko:tmána, jinými prostředky č. 17184.
o UplSU poprena, mUSl
J;sthze cleno.ve vybom, zvoleného na liduvém shromážděn' k
,~
opatrenJ,

t~:aly~h zamestnan.ců

ex..

v

'pn)

v

v

~~~t:;i ~1'::~".~o~KS::~ě~ib~~j~lt~:1~~n~~bz~pgjČl~U to b"áouCít~~~i ~~~~:

IP'Latně

uznal,a. Zápú!jóku a přev'zl&la ' ovr.~Ifl.Q. rz y, Y' o nut;no, aby farní obec
vzetí nedošlo, byl'O-U usnesení OIb~CiTIiihO ~~s~u~~t~IZ.:o.uCI;v:kpl'~tnému pře
pení falr:ni obce o, pŤe'vzetí ,dluhu vzniklého ~ta~b'ou' k .a~t ~Iclnenf e v zaiSJtounlwd'řízeným úř.:lJdem z:rušeno č. 17267
,o~, e a a arní budovy,

·~.~t~~~~~č~,~r~:~~i,. '~!e~ée~~~h~~je'Č~~ip~:e§ob3e~~'dPr~aSrpě~nÝ1c60h'/Slt9a34vebrních

a
proto pro ony , "vk
r.v v
' . c.
a nelze
'Předpisu č. 172~iuJc y povU' Itl recenému sdružení příročí podle uvede·ného
uchazečúm

a dlužníkům
' '," ~
U
právo k stížnosti ,;~ř:~puJCek d ' h~oma~ný~ch sirotčích
Z~PU!~ ž~,loba ,:,"iz heslo: ža:l'oba podle § 5.{j~ ~O~I' m~, stolic c. 17400,
ZaruCOl pokaz VIZ heslo: daň.
o c. z a k.
· " ypokladen

O' zápfljČlky

nepřísluší

Zásada »rebus sic stantibus« viz heslo' d o I o ž k b '
Zásada vyhledávací: předpisy o -řízení'
a re, ~s s~c sta'ntibus.
Č. 1595/1819, min. nař. Č, 283/18;; vec)oh ,m~n~elskych C?vor. dekret
sada vyhledávací platí té~
',. r. z. ! z:J~ena stanovena v nkh zá·
tu je manželství ~ebo že :u P;~nt~~,lr71~7 mchz Je se ,domáháno určení, zda
'v,

v

Zasah do v!~s~~ctyí viz ~e.sJa: ho.r y, S'Ů
do ~lyanl ~my VIZ heslO': f i r m a.
do jmena VIZ heslo: j m é n o.

II S

e'd s ok é p r á v o.

i

.~

\
I

ř.),

Zastoupení advokátem viz heslo: a d-v o kát (nucené zastupování advokátem).
~ zákonné viz heslo.: zIPflsobilost procesní.
Zástupce chudych viz heslo; a d v o. kát j a k o z á s tup c ech II d Ý c h.
Zaujatost soudce viz heslo: d e leg a c e.
8_
znalce viz heslo.: z na}. e c.
Závěť viz ,hesl'O: po ř í i e n i p o s Jed n í.
Závodní výbory (zák. č. 330/1921): zrušení závodního výhoru z důvodu zastavelll
činnosti závo.du (§ 25, písm. b) uved, zák) nastárv:á: již okamžikem
zastavení závodu a ni.koli teprve uplynutím jednoh-ó měsí,ce, vyžaduje
se však, aby byla zastavena činnost V)' rob ni í č. 17189.
zaměstnan,ce, který je členem závodníhO' výbOil"u, 'lz,e platně vypovědě1i
ke dln i, kdy byl závodní výbor v podniku žalov-ané již zrušen zastavenim závodu, třebas byla 'výpo.věd' dána v době, kdy závodní výbor
v podniku žalované ještě trval č. 17189.
Zbavení otcovské moci viz heslO': o tec man. ž e II s ký.
Zbaveni svéprávnosti (ř. o zbav. svépráv. č. 217/1916): k zahájení řizení o zbavení svépTávnosti ne,nÍ třeba zvláštního usnesení, avšak tomu, kdo má
býti zbaven svéprávnosti, 'Přísluší právo. -slIfnost Č. 17371.
v Hzení o zbavení své'P'rávnosti nelze odmítnouti stá,tní zastupitelstvÍ;
delega'ce jiného. soudu nelze se domáhaii pTO zaujatost soudu Č. 17371.
omezená -schopnost jednati a obstarávati vlastn'Í zájmy nemusí býti dů
sledek cho.robné .pmuohy duševní, nýbrž následkem vylO'uéení z ,11ormálniho styku s v11ějším světem pro zvláštní tělesnou chorobu od útlého
dětství 'č. 17406.
v řízení o z'bavení svéprávnosti může zbavený svéprávnosti podati od,por bud' os-ohně, Inebo zástupcem, kterého, si sám ustanovil, třebas mu
byl zřízen zatímní ,podpflrce (§ 38 Ť. o zbav. svéprá.v.) Č. 17220.
k pojmu marnO'tlratnosti ve smystu § 2, L 1 ř. o. zbav. svépráv. Č. 17220.
'podmíifllkou zb-av,e-ní svépráV:IlIosti pro marnotratnost jest, aby nehospodárné jednání vycházelo z dušev.ní méněcenno.sti zbaveného svéprávnosti a .by bylo t,valé (h.biluálni) č. 17220.
54'

853
852

,
'
"ll
ohledávky jen tenkni.t, Za5,jal-li dluŽTIíi~U
hati zaplacem celeho zbytk r-:. I' {f nař' tuto upomínku ne,na,hrazu]e
. k ve smyslu § 20 dotc. va.· .,
upomm u
.... . h č 17450
ani .žaloba ani e~e'kucm ~n:v,r "'
150/1937 Č. 17384.
k výkladu § 3; ht d) v.Ja . n~r.~. vlád. nař. č. 150/193.1 neplatí pro
výjimka stan~v~na v §b 3: ~I ·za~raVi,lY za pojistni:ka pOillstno,u prémii
pohledávky tretlch oso , lez
Č 17384.
, ,.
. ok
•
.-I.
d dz heslo: o d P II rel TI a r ,
. "
Zkrácení ve smyslu oUJp. ra II
. . . ' . z'rušenÍ Ikupní smlouvy pro z,kracem
_ přes polovici ceny (§ 934 ObC ~~~aii i tehdy, 'byly-Ii před,:,ětem ,smlouvl
přes pOlOVICI ,ceny s~ 1~t~ . ? hodnoty (ohrazy stareho mIstra) c. 174..lJ .
věci umělecke nebo u lUllI, v'
í (§ 41 \nesp. zák. c. 100/193.1).
e flzen
. t' II slo' nesporn
. tl''''
Zmatečnost VIZ ez ,e, .
.
t k odl ~ uved. předpisu, Jes
lze.odvo, _ podle § 477, Č. 4 c. ř. s.: ~d~ o ~~a ~ '~,dle e § 160, odst. 2 c. ř. s. led.?al
lací soud bez za. chovam 'po p p , ' 'tupce odvo1,atelův zemre,l,
,'
do'be kdy pravllI zas
't
e
'1 sama J'iného p!fávního zaS upc ;
a mzhodl o Q.dVrO'Ia:111 v " ,
a strana Sl. do t'
e 'doby
" neustanov!. . a.cl svou smrtí ustanOVl'I su bstituta ,
nerozhoduje, že rprávlTI1 _zas~.f~r~'l:r:č,as o ustanovení nového zás,tupce
ani že se strana sama, nepo
Č. 17187.
.
'
t. 'dle § 477 Č. 4 a 5 c. ř. s.,
,odJe § 477, Č. 4,5 c.,ř. ~.:Jde o zmate,~~~s'DP~ozlUk1!-' manželství u~ta
P
jestliže v usn~sent, l!~z .;~yl lve ~e-b 1 znám, opatrovník, byla v ~.dl·kt~
JeJlz pobyt ' y . . ""ko r o z vod ,manze.Jstvl
n ove.n žalovane srtra:ne,
'r s) Qz.nacena rozepre l'"
(§ 117, o ds.
t 1 C..' .
Č. 17430.
, .. ,v odvolací sou-d zrušil zcela rozsu~ek
a
podle § 477, Č. 9 c. ř. s:: ,~s~le,~e:ll1,' lIm~ .u'Zlnání nemanželského otcovstvl . .
rvého soudu zam1taJI.cI zalobu dů
' acího usnesení je pa..ttno, z.e
P
'v·
'h o, ac.,
Ykoliv z éh
di1vo ,dzrusov
; ! lského
placení vyzlvn.e
v otázce uznáni,nemanze
,
odvolací soud rozsudek p~v' ,os:OtÝki jen 'nároku na výživné, s 111I?~
otcovství změnil oa, že zruseil11
odchy,l,~eho názo~u o o,táz;e uz.nan!
se prvý so:tlid dus:ledke~ sve ? I I·e podle § 477, Č. 9 c. r. s. zmaho otc.avstv! neza b y\' a ,
u
nem,a:nz, "'Iske'
'
teč'né é. 17496.
_
dek .pro zmešadvokát (od'povědnost), rozSU
Zmeškáni viz hes1a:
k á-n í.
d h ě ž n á v ~r Ž i v n é.
~
hesla' sml o u v a p r e
,
Změna pomeru V I Z '
( ' 9 ex ř.).
"
' . heslo· exekuce :oJ
pr1]mem V I Z ·
t
k ob c hod n 1
sldla podniku VIZ heslo: ~ e 1srl, dn'al o změn~ žaloby a odvo1ac; sou~
žaloby: JestlIže soud pr~e ~to;~~~uj~u potvrdii, nen[ prah Jeho roZr~o~ln~~~
výslovně to V duvo ec
Cebas prvy soud nevydalo zmene Y ~
dalšlho olJra:Ylllého prostředk?, rdůvodech sveho rozsudku se o zmene
15818
...
loby formálm usnesem a am v
za:loby nezmini1 Č. 17248; sro-v., \ b
žalobm narok opřeny původn~
o změnu žaloby, opřel-li za o. ce r o s t u ) t3!ké o soudco vsk::
~~~nak o kU1?ní smlobu~~, kd~~iafo~:;~U~~h~e~ávc: podle § 308 ex. 1.
zástavlll pravo na y e
Č. 17536.
' I 'm o c sml o u 'Ii a z moC JÍ o v a c í.
, 1 advokat p na
,
Zmocněnec viz nes a: '.
.'
1 II vaz moC JÍ o 'Ii a c 1,
.
Zmocnitelská smlouva V1Z h~s10. ,srn o,' o úřadu nemuže z pří~in V,teho .osob:
Znalec: nevzda'l-li se' vynuceny sPfav,ce'cLS;a~~vati pře'(uoženL kon.e~n~ho :netu I o, v:n~y
vzniklých, na pro pr~o ,nemoc, o,", v takovém připadě"pnkazatl.zna,cl, a
cené správě; exekuom ~ou~ mU~:bezpečí rprodlévajícíhO vnuceneho správce
účet sestavil na nakla a
c. 17282.

jestliže podle navrhovatelova tvrzení nemá ten, kdo má býti zbaven svéprávnosti pro marnotratnost, žádné jmění a není ani tvrzeno, že se mu

'v

dostane -nějakého majetku v budouonosti, pozbývá zbavení svéprávnosti

svého účelu Č. 17249.
pouze to, že navrhov,atel bude snad nucen sám hraditi ze svého náklady marných sporů, které s nim vede ten, je-haž zbavení svéprávnosti
se navrhuje, nestačí- k zbavení svéprávnosti Č. 17249,
úp'lně zhaveTI'Ý svéprávnosti (§ 3 o zbav. svépr.) nemůže podávati sám
opravné pmstředky v řízení o zbaveni svéprávnosti, ledaže jde o případy §§ 38, 53ř.o zbav. svépr. Č. 17471.
.
nejde o případy uved,ené v §§ 38 a 53 ř. o zbav. svepráv., domáhá-li se
úplně zbavený svéprávflosti obnovy řízení pro křivý znalecký posudek
o jeho duševním stavu Č. 17471.
s hlediska § 9 vlád. nař. Č. 218/1938 není při smluvním zcizení nemovitosti ~o.z,hoduJíd doba 'nabytí IV'lastnktvi, nýbrž doba vZlniku rp:r:áv,ního
titulu ,k nabytí vlastnictví Č. 17283.
Zcizení nemovitosti (vlád. nař. č. 218/1938): souhlas o~resního úřodu, potř"l>ný
pOdle § 1 vlád. nař. Č. 218/1938 k zcizeni nemoiVitosti, se nedotýká
pro obor soukm:mého ,práry,a 'smluvní volnosti stran, aniž doplňuje nebo
JlahrazuJe jejich smluviní prohlášení ,č. 17492.
třebas ·nebyl v době rozsudku uděle.n správními úřady p-ravoplatně souhlas se zcizením nemovitosti. nelze zamítnouti p110 .předčasnost žaJ,obu,
domáhající se 'Výroku, že kUipní 5m~ouva o nemovitosti jes't pro případ ,
že správními úřady hude dán souhlas ve smyslu § 1 vlá:d. mař. Č. 218/
1938 po právu a že pm ten případ jest zcizitel p-ovinen svolit a trpět,
aby bylo vloženo pro nabyvaté'Ie vlastnické ,právo ke ko.upené nemovitosti Č. 17492,
pojištěné věci vi:z heslo: tP Q j j' š t ě 'n í s m ,j u v n í.
sporné věci (§ 234 c. ř. s.) viz heslo: 'rozepř'e zahájená.
Zcizovací hodnota viz heslo: d á v Ik a' z 'P ř í r ft s t k u h ,o dno t y oJl e ID o v i -t os t i
Zemědělci (zeměděIské úlevy) viz též hesI'o v y ,r o v:o a;n i zem ~ děl s k é.
k úlevám zemědělSkého dlužní'ka nelZle při-blíže:i z úřadu ani v exekučním řízení" ani ve sporu o nepřípustnost exekuce podle § 35 ex ř.,
nýbrž dlužni-k",IlJusí tvrditi skutečnost .odůvodňující ,nárok IlJa úlevy podle
vllád. niař. Č. 250/1935 a 83:/1939, _které jsou 'sikJuteónoSltnui Illárok z'aSJÍ'a,vujícími ve s_my,slu § 35 'ex. ř. Č. 17499.
pouhé odvolání .se na vládní nařízení nestačí Č. 17499.
k' zahájení vyrovnadho řízení (zemědělského vyrov.nadho ·řízenO
o jmění dlužnfka jest phhližeti z úřadu jen, jde-li o povolení exekuce
proti dlll'žndiku po z,aJhájení vyrorv;nacího hzefli~, ifl~kQlb v,šak, jde..;li o SpOl'
o ,ne,připustnoS'Í exekuce Č. 17499.
k vÝI~ladu v,lád. noř. Č. 260/1935 C. 17377.
!promlčení pohledávky za zemědělcem, lna !kterou se vztahují předpisy
vlád. nař. ,č, 250/1935 a Jež je co do dtl'Vodu sporná, řkU se předpisy
občansrkého zákona; promlčení se počíná dnem :původní splatnosti pohledávky Č. 17377.
k výkladu § 12 vlád. nař. IČ. 25Q(1935 Č. 17336.
na pohledávku zajištěnou úvemwou hypotekou }est podle § 12 do,tč.
vlád. ,nař. přikázati úroky, které .nejsou starší :než třHeté, jen v mezkh
nejvYlšší částky zajištěné úvěrovO'I.t hYlPotékou a mimo tento rámec
v stejném ,pořadí úroky za ,čtvrtý rok č. 17336.
na zemědělci, který nedodržuje ~plátky podle § 13 vlád. nař. Č. 250/1935
neho neplatí úraky podle § 16 uved. y;lád. UM., mt1že se věřite-l d:omá-
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855
854

žaloba viz též hesla:

pokud neodpovidá z,nalec za škodu z us b
lezu při odhadu nemovitosti 'Č 17476 oh e~Ůlu ne,dostatkem znaleckého návědnost).
.
II
esa: nahrada šk·ody (odpo-

zn~lce, slyšeného v řízení před prv' m
pOjatost teprve v opravném řízení {
:em

d
1 ern,

znal-

ZnalOsti odbome viz hes'lo: II á hra d a š.k o d
S'
v.
Znamenání firmy viz heslo: f i r rn a.
Y (-s 1299 obe. zak.).
Znamení:
převodu podniku ja.ko
obč.k zák)
Č. 17475.

věc'

1

hfoma
,d
v,
·ne' stact
odevzdáni znameními (§ 4217

Známka ochra~ná (znántkové právo): rávo zn' " '
, ,
a ,nelze Je projevem vůle 'odděliitf od ,da~ko~e a vzorkove lpi na podniku
Zneužívání firmy viz heslo: f i r m
IPO nJ)! II c. 17475.

Zpětná c.~koupě
(§ 1070 obč. zák.) a. na
17341; srov. č. 4218.
<

P

ráv

. <.
<
•
o zpetne koupe nelze vesti exekuci

pu~obnost:

zpetno'U

Zpětvzetí

vlád. nař. č. 280/1938 (n .
působnost
č. 17362.
o\iela

.
k zak. o prac. &oudech) má

žaloby: žalobcovo prohlášení o '\ásteč'll'
'
cíhvo ,řize'llí nemá vliv na přípustnost d~m l\:z~t\ z~llQby zpět za dovoJ.azpetvzetí, upominací žalo'by řídí se Před;i~ am ~C.?3 7291:. srov. Č, 16384.
o ,~!por[,Hna'CÍm řízení: pro upomína. .,' ~~m ,::; .. 7 c., r. s. a § 19 zák,
c. r. sS ,č. 17337.·
Cl
fJZem neplatI (§ 552, odst 4
v

Zpropitné: za.~ěstna'Vatel odpovída za škodu kter al .
~
v pnhlasce j{ pensijnímu pOjIštění (zák'
26 \};mkla zamestnanCI tím, že
deno v údajích o VÝŠI zaměstnancov
c.
j l( Lg Y nov. zn.) nebylo uvesoučástí platu Č. 17485; VIZ II hesla~ platu. \ ~~roPltné, Jež bylo smluvenou
Zpusobilost k pravnim činům a ke s OTU . pOJ 1,S :. n I pen s I J n I
procesm a není ani o, r!vněn~P!OCeS':I): skol., rada nemá zpltsobilost
příspěvky k úhradě šk~l. rozpočtuxeč~u~~~8;ymahaŤl vlastním jménem
nezletdec Je prrocesně zpusobil 'r k
z pracovllí smlouvy ktelO~ sJe~na~ sporu, tykaJlcímu se Jeho nwroků
Íllc~ jeho otec a po,ctle které nastouPi~en:~n~~ttnavateJ~e~ 1,ménem nezle~ 1 e~ ~a meSlcll1 pJalt a stravu
sluzbu a vystoupil na dobu toho
třebas se později vrátil k rodi,YO to ~amestnam ze ~'travlŮvá'Hí roditu,
nezletilý, kiterý je zaměstnán C~~ a s yra~oval se u mcl. é. 17305.
mU-že sa.mostatně platně ,s:edaa~ so delmk) s ~e~,í-č.ním platem 500 K,
-čjm.í-li.'po~oJetní 'PJ:émie p~ltize ne'p~~Ou~u ?,PÍ'~llstent svého a'utomobilu,
:: pOjIstné smlouvy nepotře'buj' e spn~l~ ~a~b ~l" ,a ,ve -sp;o,ru vzmklém
.. c. ~ 7531.
o upuso ea! zak'onneho zástupce

O

v

O

o

~~~:~:e~~iz ~Sla:.
'v

•

,po Ť i ze

n

z

i p··o s led n í, p o

Ů s! a los t.

,~~ m C VIZ heslo; plna m·oc zvláštní (§ 1008

Zvysem vyztvného vj:z hesl.o'. v y' z 1 v.n e.
v

•

!

u viz heslo: o d v 01 án í.

'

v

obc.

I

z~:k.).

bezúčinnost rozhodčího

Č. 17254; srov. ě. 3474.
tím, že ,po zahájení sporu o žalobě zápůrčí podle § 523 obč. zák. pro
osobov&ní si práva jízdy byla jízda po sporné ceste 1)nlicejně za'kázá,n:a,
nestal se spor zbytečným č. 17327.
o zrušeni spoluvlastnictví (§§ 830, 843 obč. zák.) viz heslo: s pol e č e n-

byti ksvedkem poslední vůle viz he,lo'
~. po'"
flZen!. poslední.
usem ~e ;uce viz heslo: ex e k u c e (§ 39 č 1 eV)
_
naJCtnt smlouvy VIZ heslo: s -ll '. .
' . . . . ,x. f., .
_
spoluvlastnictví viz heslo' spotlOeUv;va nrJ~mnl. (§ 1117 obč. iák.).
ohč. zák.).
. .
( e n s v 1 ID a Je!k o v é (§§ 830, 843
d

obnovu viz heslo: o b 'll

výživné viz heslo: v Ý ž i v n é.
zíištění nemanželského otcovství viz heslo: o tec ·n emall žel s ký.
zápůrčí (§ 523 obč. zák.) viz též mzh. Č. 17303 u hesLa: s 1 II Ž e.b ,n o st.
stavební podni'katel, který v mezích své podnikatelské činnosti zadal
jednotlivé práce ii n 5'm Ů'subám (povozníkům), o-dpovLdá za ně, zasahují-li do vlastnictví třetích osob (navážením a skládáním opuky na
cizím pozemku), třeba·že ,nedal k tomuto zásahu ,příkaz e.ni o něm zprvu
nevěděl; stačí, ž,e zásah oněch osob nemohl ujíti jeho pozornosti a že
neučinil n.ic .k 'nápravě-; stavebník není za takov)' zásah odpověden

v,

Ů' II

žalob y,

o

v

ZrušOvací usnesení O" d vol a c í has
Zřeknutí se 'Viz heslo: V zd á'ní se

měn a

O

v

.

o mez e n í ža lob y, z

O'V a říz e n í.
nálezu viz lleslo: r o z 11 o d čís o II d.
'upomínací viz heslo: II ,p o m í fl a c í ř i z e II í.
O odu"Znání manželského ptwodu viz heslo: dít ě.
o rozlulm, rozvod viz hesla: r o z i II 1c a, l' o z vod fil a fl žel s tví.

v

Zr

ruč e n í,

žádost žalobní (jeji určitost či neurčitost): postup soudu při neurčitosti žalobní žád05ti č. 17540.
má-li .proces.ní soud pochyhnos[ v otázce správnosti žalahního petitu,
nesmí žalobu již proto ihned zamítnouti pro vadnost žalobní žádosti
(návrhu), nýbrž musí tu otázku uvésti nejprve při jedmini na přetřes
a dáti talk ža'lobci pří-kžit.ost k nápravě lřečené vady; opomi,ruutí s:mdu
v této .příčině jest vadlnost řízení č 17540.
obsah: žalobní žádost, že žalova.ný .~dv()ikát je povinen Zlprostiti stranu povinnosti uložené jí rozsudkem prO' zmeŠ'ká:nI, je .přípustná Č. 17302.
podle čL XLII uvoz. zák. k c. ř. s. viz hers-lo: p ř f:s a h a vyj e v o v a c Í.
navzájem: navrhla-li žalova.ná strana za rozvodového sporu vyslovení rozvodu z viny žalující strany, n.elze podati již novOU ža,lobu navzájem
č. 17240; srov. Č. 16937,9469, 8904.
určovací (§ 228 c. ř. s.) viz též níže 1'oz,h. č. 17369 tl § 231, odst. 4 ex. ř.
k otázce, za jakých podmínek je přípustná žaloba na určení, že žalobci
přísLuší proti žalov.anému pohledávka a právo domáhati se jejího z3Jplacení (v mezich vy,rovnání), podlehne-li ve ·S·pOfU vedeném proti jiné
osobě (proti tomu, kdo jeho pohledávku odkoupil) ·č. 17211.
není potřebí podmínek podle § 228 c.· ř .S., ide-li o žalobu, ;kterou se
žalo:bce domáhá nejen uzmání :prá1v:a služebnosti, ale i jejr.ho kniho:v.ni'ho
zaji:šténí (§ 1498 obč. zák.) Č. 17414; srov. ditvody rozh. č. 732ft

' '
,n:~ze odmltnouti
pro před..

SOl

nezn~'la důvod předpojat;sti 'zn~~~:sč~tr~~:gPn provádění dů'k<lzu

do

zpětvzetí žaloby.

~
1

'"

žádost ~.o~ viz heslo: ·ku ib ov ni z á:k o n
oroZiI.
pl"~enu
. heslo: r o z 1 II k a (§ 17
zak.). rozvodu manželství v J'eho rozl'uku VIZ
žalobní viz heslo: ž a I·o·b a (žalobní žádost).
~

,

ství maietk'ové.
podle §§ 61, 62 knih. zák. (o neplatnos'! knih. vkladu): žalobou
podle §§ 61, 62 knih. zák. se nelze domáhati toho, že sporn5' knihovn~
vklad neměl býti pOV:Q'len z důvodu práva fnrmálniho, ,nabyJ·o-li usnesení, kterým 'byl onen vklad povolen, formální právní moci č. 17482.
o neplatnost posledního pořízení viz heslo: p o říz 'e n í p o s led n í
podle § 35 ex. ř.: útraty, které byly ve sporu o nepřÍpustnost ex·ekuce (§ 35
ex. ř.) přisouzeny tomu, kdo jest oprávněn k výživě ze záikona, nejsou
útraty vzniklé vymáháním výživného a nepožív.ají v)rhod stanovených
pro exekuci pro výživné ze zákona ·č. 17166.
k úlevám zemědělského dlužníka .nelze přihližeti z úřadu ani v exekuónÍ-m řízení, ani ve sporu o nepřípustnost exekuce podle § 35 ex. L,

856

857
fl)';brž dlvuž~Í:k musí tvrditi skutečnost odůvodi'lujíci ·nárok na úlevy podle

c. 250/1935 a 83/1939, které jsou skutečnostmi nárok zastavuJJOffiU ve smyslu § 35 ex. ř. Č, 17499.
pouhé odvolání se na vlád. nař. Č. 250/1935 _nestačí Č. 17499,
vlad

.~a;r.

k . zavh~jení

v

v,yru~nacíh~. ~~tz}ení

(zemědělského

řízení)

vyrovnacího

o Ff.1ent ~l~Z<flJka Jest, pn~hzeti z úřadu jen, jde-li o povolení exekuce
protI ~~uzmku po zahalentv vyrovnacího řízení, nikO'li 'však jde-li o s por
o nerpnpustnost exekuce c. 17499,
podle § 37 ex. ř.: veřejnou obchodní společnost jest pokládati za třetí osobu
ve s?Iy~lu § 37 :x. ř., oprávněnou k žalobě o nepřípustnost zatímního
opatrem povoleneho. s?lIikr?mému věřiteli veřejného společníka pro jeho
sou~r0!ll~ dl~h.' ?yly-h
opatřením zasaženy předměty, které patří
do Jmem vereJne obchodu! společnosti. Č. 17192' srov č 4827 6584
8491, 15246, 6351.
'
'.
,
,

om:n

jevst}iž~. b~:la exek~ce po úspěšné ,žalobě podle § 37 ex. ř. z-rušena, jest
ve:Cl, Fchz se zrusena ex,ekuce tykalI a, vydMi tomu, u koho byl Zlabaveny a do soudní úschovy odebrány č. 17212.
Y
Vylu~~'.'atel může se po zruš~ní ~xekuce do:ná~ati vydání 'věcí z úsohovy
S~U?L. Jen se sou~lasem povlnli-eho a byJ-h na-rok povinného na vydání
ve~! .zabm~:~ a přIkázán vymáhajícímu věřiteli, též se souhlasem vymáh2.JloClho ventele Č. 17212.
předpisu. § 37 ex. ř. lze užíti i při. nnceném vyklizení vydražené nemovItostJ podle § 349 ex. ř. Č. 17378.
bylr?~li při m~~e.n~m vy~Jjzvení ~et;I0V:!~OIs,t!, -.po~,~,le~ém k návrhu j-ednoho
~. \ lee vy~raz}:telu, z -nlchz kazdy pn teze drraZibe vyd:ražil jinou nemo\ !~tost povm~'~n~, za8,:ze:no do práv druhého vydmŽltele, přísluší dotče
nemu vydrazlteli proh povoJ,ení nuceného vyklizení nemovitosti jen žaloba podle § 37 ex. ř., niko-liv rekurs Č. 17378.
k vh~1'otn~mu odevzd~ní dle § 426 obč. zák. se nevyž'aduje aby převá
dene sv.rs~~r ?ylyv \:~dy o~devzdá:ny vlastníkem jiné osobě' »z ruky do
n~k~«; stacl,v ze -pre1111!.atelt byla zjednána možnos't přímého panství nad
veCI, }r~y :rec byla pre'V-e~dena do jeho drž'by, a že se p.řejíma:tel též
skutecne ujal nad prevádenou věcí pans-tví č. 17304.
účastr:Í:ky. ř.ízení . o vY'kliz:,~í přiklepnuté nemovitosti a její odevzdání
v~'drazJ.!~'h JSou Jen :iyd~azltel ~ povinn)l; třetí osobě, do její'hož práva
t;:/lo vyKonevm ".vykhzent zasazeno, ,přísluší za podmínek, uv~de·ných
'\ ,§ 37, ex. r., za-loba podle tohotO' předpisu ,nebo právo domáhati se
naErav~ podle. § ~8 ex. ~., nikoliv ,rekurs proti usnesení, vydanému
v ľlzent o vyklJzenl nemo'V'ltosti Č. 17520.
věcí nebo pohledáv.kou ve spor uved.enou ve smys-lu § 234 c ř
. ,t
roz um ě+',I .nejen
. h t'
Jes
vrno ne veCl a -peněžní pohledávky, ale i zcizitelná s.práva
a pohledaViky vseho druhu Č. 17537.
žaluje--li se o nepřípusltnost exekuce na pohledávku, je ve spor uvedeno
i právo k této pOh'iedá'vce č. 17537.
§ 234 c. ř. s. má platnost i pro spory podle § 37 ex. ř. Č. 17537.
pvdle § 3v9~ č. 1 ,ex. ř.: byl-li exekučnl titul (rozsudek 'Pro zmeškáni) odst:anen povolením, na'vrácenÍ v ~prř~dešlý stav, jest se domáhati IzrušelUÍ
~xe~uce\ povo~ene podJ,~ z~us~neh? exekučnÍ:ho titulu návrhem ve
~m}slu :5 39, c. 1 ex. 1"., mkohv zalobou o nepřípustnost exekuce
c. 17519.
pOdl~.§ 2~1, odst. 2 ex. ř. (odporová žaloba): nejde o žalobu podanou k vy!.
nz~m odporu I?odl,e § 231, odst. 2 ex. ř., opírá-li se o jiný nrávní důvod
nez byl. uplatnovan v odporu podaném při rozvrhovém 'roku' k tét'
oko:lnostt Jest přihlížeti z úřední moci Č. 17290.
,o
V'

"'

•

propadná lhuta, určená v § 46, ,odst. 2 konk. ř., platí i pro oct.pOfO'VOU
žalobu podanou podle § 231 ex. ř., je-li zároveň žalobou odpurčí
Č. 17309; stejně Č. 2030 Gl. U.n. ř.
podle § 231, odst. -4 (žalOba z lepšího práva): i když -nebyl v rozvrhovém
řízení podán odpor, jest proti tomu, kdo dosáhl uspokojeni v rozvrhovém usnesení; domáhati se lepšího práva žalobůu z obohacení, bylo-li
rozvrhové us-ne'sení již vykonáno, jinak žalobou určovací; pouhé podání takO'véto určovací žaloby nezabraňuje ve výkonu ro.zvrhového
usnesení, odůvodňuje však pro žailobce za1Ímní opatření Č. 17369.
odpůrčí viz heslo: od p il r čín á rok.
podle §§ 112, 113 Mok. ř. viz heslo: k o n k tl r s (§ 112, 112 konk. ř.).
vylučovací viz hesl'o: žaloba podle § 37 ex. ř.
žalobní žádost viz heslo: ž a lob a (urótost).
železnice viz hes}a: doprava železniční, nahrada škody d:rahou,
zaměstnanci železni.ční.

nezachování předpis,u vý,nosu ministerstva železnic č. 1060/1920 P-res
o účasti výboru důvěrníků při propuštěni zaměstnance stát,ních drah nemá
účinky práva hmotného a nečiní propuštění neplatným a !neúčinným; řečené
předpisy mají toliko povahu formální, na jejichž p-orluše,ní není stanovena
s-a'nkce Ineplatnosti o.patření učiněného příslušným železničním úřadem
Č. 17176.
železniční přepravní řád (vlád. nař. č. 144/1928) viz ,heslo: do P.ľ a va železnič ní.
.
_
zaměstnanci viz heslo: z a m ě s t TI a TI c i ž e a e z -Tl i čll-i.
židOvský majetek: ,důvod k složení II soudu, -činí-li si na pohledávku nárok majitel
podniku i úřední komisař, dosazený v Sudetech do podniku č. 17476.
ustanovením § 1 nař. o židovském majetku z 21.. června 1939 jsou zakázána jen právní jednání, kterými žtd nakládá se svými nemovitostmi
Č. 17477.
k vedení exekuce na -nemovitost, jejímž vlastníkem je žid, se nevyžaduje zvláštní ,p.ísemné schváilení podle § 2 uved. nař. Č. 17477.
podmínky složení dluhu II soudu, je-li věřitelem neanjec Č. 17538.
jsou tu podmí-nky § 1425 ohč. zá:k., či:ní-li si 'ua zaplacení pohledávky
nárok jednak nearijský věři'te!l, j-edn,a'k okresní úřad z důvodu, že vě
řitel Illení arijec; nesporný soudce. není oprávněn tu zkoumati, zda se
nárok okresního úřadu opírá o platný zakom č. 17538.
živnost viz též hesla: ex e k u c e rp o dle §§ 331 a d a 1. ex. ř., s.p r á v a vn ucená podniku, živnosti aj.
(v š e o b e c n é): majitel koncese, která jej opravňuje k prov-ozu živnosti
v určité ,proV1ozovně, je smluvně zavázán z ,objednáJvek zboži ul;čeného k provozu živ.nůsti Inedokáž,e-li, že v době objedná'vek živ,nost neprovozoval nn,
nýbrž někdo 'jíný ,na BVÚj vlastní účet a ne:bezpečí a že -to hylo. dOda'vateli
zboží známo nebo musilo 'býti známo č. 17168.
za zmocnitele os'ob zaměsiJna'ných 'v živnosti nebo obchodu platí ten, kdo
se jeví na \fenek jako majitel živnosti nebo obchodu (§§ 1027, 1030 'obC
zák., čl. 52 obeh. zák.) Č. 17168.
majitel živnosti 'nebo obchodu nemuže bezelstným třetím osobám namítati,
že osoby v živnosti nebo obchodu zřízené jednaly jménem toho, komu obchod nebo živnost byly přenechány k ip-rovozu na vlastní účet a rl1Jebezpečenství ,č. 17168.
.
ži;vnostnilk, který provádí na st,avbě práce na vlastní účet (risiko), je samostatný podnikatel a -nerozhoduje ani to,' zda je v 'přímém smluvním poměn.1 k stavebníku či k staviteli jako j,e-ho :mbkontrahent, ani to, že živnostníkovu zaměstnanci dával na s,tavbě přítkazy i zaměstnanec stavitelův

,

858
(stav1byvedollcí), net}'.ka!y-li Se takové příkazy materiá·lní stránky díla, nýbrž
jen bli,gího určení, -na kter)fCh místech má býti smluvené dílo prováděno

Č.

17410.

vdova, která ne:převzala firmu ani smlouvou a.ni jako dědička -po svém zemřelém manželu, nýbrž která provozuje živnost jen vdovským práv,em podle
§ 56, odst. 4 živ.IT. Ť., nemůže býti zapsá,na v obchodním rejstříku íako
nová majitelka staré firmy zůstavitelovy (čL 22 obch. zák.) č. 17229.
právo vdovy prOVOWiV'a:ti· po manželově smrti koncesorvaJlllÚ'll živnost
(§ 56 Ži,Vll. ř.) ne'lze ani v celku alOi z části převésti !Ua jinOlU Q.sohu
Č. 17203.

Seznam zákonných ustanoveni, jež
byla v ročníku XXI. (rok 1939) uvedena.

jde o platnou smlouvu, jestliže se vdo'va za'váže vzdáti se svého živnostenského op.rávnění ve pmspěch jiného pod podmínkou, že bude
smhurvci udělena .koncese; ,pokud vša:k měl smluvce i po zamHnutí žádosti o udělení koncese pr:ovozovati nadále živ:nostenské oprávněni pří
slušejicí vdově -na svůj vlastní účet a nebezpečÍ, Je smJouva v této
části nicotná č. 17203; srov. Č. 11853, 9734.
automobilové dopravy osob a nákladů: za účinnosti zák. č. 198/1932 je ve
vztahu k tomu, kdo se domáhá ná'roku 'na náhra:du škody podle ustanovení autom. zák. č. 162/1908, pokládati za provozovatele (§ 1, odst. 3
autom. zák.) majitele koncese k dopravě osob a nákladů motorovým
VlQzidlem, třebas přenechal koncesorval)é motorové vozidlo Je provozování dopr'avy na svou koncesní listinu "jiné osobě; tato osoba je solidárně od.povědná za škŮ'~u 'V.'(:uiklou provozem mOÍ'o:rového vozidla j,ako
sPOIluprovozovateJka dopravy č 17276; .srov. Č. 10645 (tý,kající se stavu
před účinností zák. č. 198/193.2).
kOminická viz heslo: n e p ]. a t:n o s t s 111,1 Q. :J V y podle § 879, Č. 4 obč. zák
zprostředkovatelská viz heslo: smlouva zprostředkovatelská.
ŽivnOstenské Oprávnění vdovy po živnostníku viz shora f.Ozh. č. 17203, 17229,
17410 li hesla živnost.
-- společenstvo viz heslo: s p 'o leč e:ll s t v o ž i v ,tl o s ten s k é.
Životní pojištění viz hesl,Q: poJ i š t ě n í 3 m I II V tl i.
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17178,
17298,
17444, 17483
§ 1296 .
17178,
17383,
17410,
17444,
§ 1297 .
17486, 17526, 17532
· 17178
§ 1298
17185, 17272, 17464, 17486,
§ 1299
17487, 17532
· 1753,z
§ 1300
· 17439
§ 1302 .
· 17487
§ 1304 .
· 17317
§ 1305 .
· 17420
§ 1307 .
· 17394
§§ 1308, 1309

§ 1295 .

927 : .

!

Čís.

čís.

čís.

~

{~

~
I

§ 1311. 17298, 17394, 17420, 17444
§ 1313 a)
17180, 17380, 17416,
17444,.17487, 17526
. . . · 17180
§ 1314 .
17380, 17444, 17487,
§ 1315 .
17502, 17514
· 17170
§ 1317 .
· 17317
§ 1319 .
· 17427
§ 1320 .
17178,
17205,
17302,
§ 1323
17347, 17495, 17511
. . . · 17347
§ 1324 .
17415,
17495, 17498
§ 1325 .
17415, 17498
§ 1326 .
17415, 17502
§ 1327 .
· 17415
§ 1329 .
17287,
17454
§ 1330 .
· 17347
§§ 1331, 1332
· 17178
§ 1338 .
17237
17169,
§ 1346 .
· 17169
§ 1357 .
§ 1358 . 17224, 17272, 17320, 17445
· 17169
§ 1363 .
· 17297
§ 1365 .
· 172'81
§ 1369 .
17338, 17494
§ 1380 .
· 17338
§ 1387 .
· 17383
§ 1388 .
. . . . · 17534
§ 1389 .
§ 1392 . 17172, 17183, 17226, 172,28,
17445, 17475, 17536
17172, 17226, 17228
§ 1393 .
§ 1394 . 17171, 17183, 17269, 17498

17183, 17228
17172. 17183, 17211, 17228
· 17302
· 17199
17199, 17224, 17403,
17475, 17501
· 17272
§ 1415 .
· 17297
§ 1417 .
. · 17355
§ 1418 .
17183. 17272, 17449,
§ 1425 .
17476, 17528, 17538
§ 1431 . 17178, 17252, 17440, 17528
17252, 17431
§ 1432 .
· 17252
§§ 1433, 1434
17178, 17252, 17312
§ 1435 .
· 17252
§ 1436 .
17252,
17312
§ 1437 .
· 17488
§§ 1438, 1439
· 17227
§ 1440 .
· 17433
§§ 1445, 1446
17178, 17252
§ 1447
· 17309
§ 1450 .
· 17169
§ 1478 .
· 17348
§ 1479 .
:
:
17195,17218,
17314
§ 1480 .
§ 1486 . 17169, 17199, 17211, 17320
. 17320, 17348
čís. 1
· 17516
§ 1487 .
17169, 17171, 17314,
1489
.
§
17320, 17368
· 17171
1494
.
17171, 17234
li §§ 1495 .
· 17171
\i § 1496 .
17171,
17377
,! § 1497 .
17414
1498 .
'L
I
§
§
§
§
§

l395
1395
1404
1407
1409

.
.
.
.
.

.

,,

P rv n í

II

dílčí

nove1a:
17265, 17508

§ 16
Třetí dílčí

§ 11
§ 33
§ 37
§ 38
§§ 39, 44
§§ 46, 47
§ 187
§ 192

novela:

·
17208,
·
·
·
17195,

17250
17280
17208
17280
17280
17210
17199
17218

862

863
Čís.

II. Obchodní zákoník.
čís.
čl.

cl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.

22
23
25
26
42, 45
47
52
86
91

čL

105 .

čl.

111 .
114 .
125 .'

čl.
čl.

17229, 17307, 17475
17475
17229, 17307
· 17307
.' 17295
· 17237
· 17168
· 17524
17192, 17524
17421
17192,"17524
17524
· 17421

čís.
čl.
čl.

[

126 .
17192
133, 137
· 1742,1
, čl.. 150, 174, 198 208
· 17237
'jl čl. 228.
.
.' .
· 17295
[ čl. 232 .
· 1731'1
,čl. 233, 234
· 17295
čl. 242, Č, 4
· 17311
č>l. 247 .
· 17501
čt 278 .
17180, 17243, 17274,
17421, 17468, 17524
~1. 310, 311, 317
· 17237
cl. 319 .
· 17164
! čl. 380, 386
· 17368
1['

'[
I

I

III. Jurisdikční n9 rma .
čis.

čl. 1 UVo.z. zák
čJ. XV uvoz. zák

§ 1
§ 7
§ 7 a)
§ 19
§,20
§§ 22, 25

§28
§ 31

·
17292, 17388,
.'
.,
·
·
·
·
,

17178
17221
17388
1720!
17233
17371
17488
17371
17221
1737!

Čís.

§ 41, odst. 2
§ 42
. .
§ 42, odst. 2
§ 44
§ 47
§ 54
§§ 65, 66
§ 83 a)
§ 96
§ 105
§109

17329
· 17332
· 17242
· 17294
17191
· 17368
· 17221
· 17201
· 17240
17190
· 17473

IV. Civilní řád soudní.
Čís,

čl.

I

čl.

XLII

,§ I
§ 2

§ 6
§ 7
§§ 11, 14
§§ 19, 20
§§ 27, 31
§ 46
§ 75
§ 76
§ 82, odst.
§ 84

17205,
17192, 17284,
17304,
·
·
·
·
·
·
·
·
1
·
17265, 17340, 17413,

17237
17425
17524
17531
17304
17284
17524
17408
17187
17310
17524
175i?
17525
17524

Čís.

§85

§ 87
§ 101
§§ 102, 103
§§ 104, 111
.
§§ 116, 117, 118
§ 123
§ 125
§ 126
§ 128, odst. I
§ 135
§ 152
§ 160, odst.
§§ 161, 162

17265, 17340,
·
17197,
17446,
:
·
·
·
17286,
.,
·
·

17413
17170
17446
17529
17196
17430
17413
17286
17442
17413
17424
17190
17187
· 17190

§§ 163, 164

17190, 17456
, 17456
17240, 17536
17240
17525
17302, 17397,
17404, 17443, 17540
17425, 17190
§ 190
· 17190
§ 191
§ 193
· 17240
· 17387
§ 208, č. I
17517, 17540
§ 226
§ 227
·
.
.
. 17478
17211, 17373, 17414,
§ 228
17455, 17475, 17481, 17537
§ 232
· 17449
§,233
· 17240
17449, 17537
§ 234
17248, 17440, 17536
§ 235
17177, 17248, 17455
§ 236
17291, 17337
§ 237
§ 240
17352, 17403, 17509
§ 243
· 17524
§ 259
· 17455
§ 261
· 17509
§ 266
· 17522
17272, 17353, 17483
§ 268
17499, 17518
§269
17184, 17518
§272
§§ 277, 279
·
.
.
. 17456
17293, 17340, 17521
§ 292
§§ 293 až 295
· 17293
· 17525
§ 299, 303, 304, 319
, 17469
§§ 355, 357
· 17404
§ 363
· 17524
§ 371
· 17523
§§ 390 až 392
§ 393
· 17523
· .
.
. 17524
§ 398
17415, 17425, 17537
§ 406
· 17415
§ 407
§ 411
· 17248
· 17469
§ 412
17291, 17529
§ 416
· 17535
§ 423
· 17525
§§ 430, 437
17179, 17495
§ 448
· 17424
§ 454
· 17495
§ 471, Č. 2
· .17387
§ 472
· 17495
§§ 473, 474
§ 477
17294, 17292, 17488, 17524
§§ 165, 166
§ 179
§ 180
§ 181, odst. 2
§ 182

Čís.
Č.

4

. 17179, 17178,
17430, 17447, 17495
Č. 6
17170, ,17179,
17495, 17519
č. 9
· 17496
§ 478
· 17519
§ 482'
· 17252
§ 488
· 17184
§ 491
· 17187
§ 494
· 17519
17495, 17519
§ 495
17240, 17342
§ 496
Č. 2 .
li178, 17342, 17361;
17369, 17496, 17540
č.3
17342, 17361, 17369
§ 497
17496, 17540
§ 498
· 17274
· 17282
§ 499
· 17342
§ 500
17342, 17399,
§ 502, odst. 3
17465, 17478, 17510
odst. 4
. 17342
§ 503, Č. I .
. 17362
Č. 2 .
. 17214, 17272,
17410, li443, 17453, 17469,
17482, 17518. 17521, 17524
Č, 3 '
17390, 17443, 17489,
17500, 17518, 17524
17189, 17272, 17276,
Č. 4 .
17408, 17443, 17450,
17475, 17480, 17518
· 17162
§ 511
· 17178
§ 513
17162, 17426, 17488
§ 514
· 17225
§ 523
17240, 17282
§ 527
17248, 17332, 17379
§ 528
. 17233, 17387,
§ 530, Č. 7 .
17456, 17491
· 17456
§ 531
· 17233
§§ 532, 533
· 17190
§ 546
· 17293
§§ 548, 552
· 17337
§ 552, odst. 4
· 17293
§§ 553, 554
· 17337
§ 559
17238, 17279
§ 560
· 17424
§§ 562, 566
· 17471
§ 573
· 17424
§ 575
17424, 17461
odst. 3
· 17279
§ 576
· 17503
§ 587, odst. 1

865

.864
Čís.

§ 590
§ 591
§ 592

.
.
.

·
.
·
Č. 2 .
·
§ 594 .
.
.
§ 595 . 17292, 17395, 17524.
Č. 1 .
·

V.

17395
17532
17395
17503
17503
17532
17524

-

Č. 6 .
596, odst. 2 .
598
599
601

-

§
§
§
§

III. uvoz. zák.
· 17438
XB. uvoz. zák.
· 17262
čl XXVI. uvoz. záJk.
· 17244
čl. XXIX. uvoz. zák.
· 17280
17196, 17226, 17263
§ 1
· 17278
§ 1, č. 6
- Č. 16
· 17292
- č. 17
· 17479
17313, 17389
§ 3
· 17479
§ 4,č. 6
17196, 17278, 17302,
§ 7
17340, 17389, 17455, 17540
· 17455
§ 8
17226, 17457
§ 9
· 17524
§ 11
· 17535
§14
· 17479
§ 18, Č. 1
· 17455·
§ 25
. 17166, 17351,
§ 35
17389, 17450, 17499
· 17389
odst. 2
· 17389
§ 36
· 17388
Č. 3
17192, 17212, 17283,
§ 37
17318, 17378, 17407,
17520, 17524, 17533, 17537
17212, 17389, 17519
§ 39
· 17519
Č. 1
17261, 17499
Č. 2
· 17432
Č. 6
· 17455
§ 42, Č. 4
· 17472
č .. 5
· 17472
§44
· 17311
§. 47
17292, 17313, 17354, 17401
§ 54
17401, 17477
Č. 3
· 17313
§ 55
· 17223
odst. 3
· 17460
§ 56, odsL2
· 17244
§ 62
čl.

·
·
.
. 17503,
17395,
·
·

17395
17524
17503
17532
17503
17503
17190

Exekuční řád.
Čís.

čl.

č.3.
č. 5 .

č'IS.

§
§
§
§
§
§

64
65
66
68
74
78

· 17244
17181, 17356
·
. 17181
1711l1, 17520
. 17289, 17310
17226, 17244, 17268,
17282, 17284, 17310,
17379, 17519, 17535
§ 84
·
. 17479
17200, 17479
§ 87
17253, 17280, 17357, 17479
§ 88
· 17219
§ 109
§ 112
· 17219
§ 114
· 17356
§ 115
· 17282
odst. 3
· 17282
§ 117
· 17289
· 17356
§ 120, Č. 4 .
· 17356
Č. 5 .
· 17355
§ 132, é. 3 .
·
. 17356
Č. 4 .
17263, 17479
§ 138
· 17310
§ 145
· 17460
§ 150
· . 17460
§ 152
17283, 17312,
§ 156
17378, 27417, 17520
· 17312
§ 170, Č. 5 .
· 1746C
§ 171, odst. 2
· 17268
§ 182
· 17244
§ 183
· 17268
§ 1$4
· 17268
Č. 2 .
· 17268
Č. 3 .
· 17268
Č. 4 .
· 17268
- Č. 6 .
· 17244
§ 185, odst. 2
· 17268
§ 186
§ 187
· 17268
.
.
.
. 1721lO
§ 208
17195, 17339, 17374
§21O

Čís,

Čís.

čís.

· 17339
.
.
.
. 17369
17195, 12910, 17218,
17247, 11310, 17339
17289, 17339
odst. 2
17225, 17263
§ 222 .
· 17225
odst. 2
· 17225
.odst. 3
· 17225
odst. 4 .
· 17460
§ 225, odst. 2 .
· 17460
§ 226, ods!. 1
· 17309
§ 230 .
.
· 17290
§ 231, odst. 2
.
. 17369
odst. 4
17240, 17290
§ 233
· 17290
§ 234 .
17283, 17417, 17460
§ 237 . .
· 17379
§ 239, odst. 3
· 17167
§ 258 . .
.
. 17167
odst. 2·
17401, 174:\7
§ 262 .
.
17285, 17533
§ 278, odst. 2
· 17533
§ 280, odst. 1
· 17533
§ 283
· 17533
§ 285
17354
§290

§ 211
§ 213
§ 216

§ 294
17206
§ 296
• . 17401
§ 307
. . . . 17449, 17528
17204, 17206, 17449, 17536
§ 308
§ 328
. . . . . . 17535
§ 325
17341, 17:\54, 17401, 17535
§§ 326, 328
.
. 17341
17366, 17535
§ 330
. 17535
§ 331
§ 332
. 17261
§ 333
. 17524
§ 334
. 17525
§ 343
. 172.19
§ 346
.
. 17215
§ 349
17278, 17520
§ 352
. 17283
§ 353
. 17215
§ 354
. 17278
II § 358
. 17359
. § 367
. 17243
§
369
.
.
17215
II
'II § 370
17357, 17401
§ 371
17357, 17293
'I § 379
.
. 17455
§ 394
17225, 17226
I,j § 402
. 17226

VI. Nesporné

řízeni.

a) Nesporný patent:
čís.

čís.

§ 6
§ 65
§ 77, Č. 2
§ 95
§§ 97, 98, 100, 105
§ 114 .
§§ 122, 125

·
·
.
.
17275,
.
.
17278,
·

17275
17222
17370
17447
17473
17322
17458

§ 126 .
§ 131 .
§ 136 .
§§ 150, 158
§ 179 .
§§ 216, 217
§§ 272 až 280

17458,
·
·
·
·
·
·

17504
17370
17473
17275
17322
17265
17283

b) zákon č. 100/1931 Sb.
čís.

Čís.

§
§
§
§

1, odst. 2
3
6
. . .
14, písm. g) .

§17

§ 18
§ 23
Civilni rozhodnutí XXI.

·
·
·
·
·
·
·

17202
17201
17239
17448
17265
17220
17473

§ 25
.
§§ 26, 29
§ 33, ods!. 2
§34
§ 35
§ 37

17458,
·
·
·
·
.
. 17239,
17353, 17447,

17473
17278
17482
17265
17521
17261,
17463
55

866
867
čís.

§ 39
§41
c)
-

-

d)
f)

g)
.
§ 43, odst. 3
§ 46

·
172:20, 17265,
17220, 17275,
·
·

Čís.

17371
17458
17400
17365
17471
17322
17278
17538

§ 46, odsl 1
odst. 2

.
. 17202,
17235, 17278,
17371, 17448,
17500,
17278,

odst. 3
§ 50, odst. 6
-

17249
17229,
17288,
17458,
17538
17353

. 17278

VII. Ostatní zákony a nařízeni.
Čís.

1806 březen 24.č. 758 Sb. z. s. 17170
1819 srpen 23.č. 1595 Sb. z. s.
(řízení v-e věcech manže,j,..
skýoh)
17177
§ 12 .
17240
1837 červen 27. Č. 208 Sb. z. s. 17255
1838 květen 25.č. 22.871 Sb. z.
perov. pero Čechy Č. 134 . 17306
1850 únor 9. Č. 50 ř. z. (pop-latkový z~kon)
.
§ 72 .
. 17438, 17505
1850~ duben. 27. 'Čo 85 čes. z. z.
(statut bJav. města Pra"y)
§ 81. . . . . . 17306
1850 květen 3. Č. 181 ř. z. (poplp.tek z převodu nemovitosti)
óI. 14 .
. 17505
1852 květen 27. Č. 117ř. z.
(trest. z,;kon)
§ 5 .
17376
§ 26.
. .
17198
§§ 197, 205 a)
17376
§ 335.
. 17333, 17514, 17523
§ 431
.
17439
§ 486, Č, 2
. 17376
1854 duben 20. ·č. 96 ř. z.
§ 5
. 17329
1854 květen 23. Č. 146 ř.
(hom. zák.)
§ 170, písm. a) .
17270
1858 listopad 9. Č. 205 ř. z.
§ 1
17400

z:

1859 červen 24. Č. 123 ř. z.
§§ 1, 26, 28 .
1861 úmor 26. ,č. 20 ř. z.
, § 25 .

čis,

1864 březen 15. Č. 4 mor. z. z.
(o bec. zřízení)
§ 31, Č. 5
.
17392
I§ 48, 49, 52 .
17333
1864 duben 16. Č. 7 čes. z. z.

(obecní zřizení)
§ 28 .
§ 32
§ 97, Č. 3

1866 červ,eu 15. Č. 47 čes. z. z.

17329
17497
17516

(silniční řád)

§ 9

.

.

1866 červen 1. ,Č. 49 'čes. z. z.
]
I.,,

"
Ii

17236

(honob. zákon)
.
17292
1868 čery,enec 6. ,č. 96 ř. z, (advokátní řád)
§ 9 . .
17302
§ 16, 'odst. 4 .
17434, 17539
§ 28, písm. h)
17187
1869 únOr 6. Č. 18 ř. z. (závadprosté odepsání)
§ 1 .
.
.
. 17350
§§ 2, 3
17463
§ 15
17350
1869 květen 30. č. 93 ř. z. (vod.
zálkorn)
§ 23 .
. 17247
1870 duben 7. Č. 43 ř. z. (.koal.
zákon)
§ 4
17194
1870 srpen 20. Č. 65 mor. z. z.
(vod. z~kon)
§ 61.
.
17247

17200

187J červen.ec 25. Č" 76 ř. z.
(notář.

.
písm. d)
1871 červenec 25.
(Mnih. zákon)
§ 1

-

(notář. řád)

§ 3 . .
§§ 36,52.
§ 175

17357, 17479
. 17237
. 17359

,[

Č.

. 17323, 17494
17323
95 ř. z.
17479
17436
17479
17462
17218
17357
17343
17482
17357
17253
17343
17436
17463
17463
17202

§§ 3, 4

§ 5
17462,
§ 12
.
§ 18..
17195,
§§ 26, 27, 32 a), 35, 36 .
§ 61
.
.
§ 62.
§ 85
§ 93
§94
§ 107 odst. 2
.
1; 123' . . . 17253,
§ 126
. 17253, 17343,
§ 130, odst. 1
.
.
.
1873 duben 27. Č. 67 ř. z. (zák.
o upom. říz.)
17337
§ 19
1873 duben 9. Č. 70 ř. z. (společenstva

výrob. a hospo-

dář.)

17182
17237
17182

§ 1
§ 3
§ 6

1873

květen

14.

(rprov.

rna'ř.

č.

71 ř. z.
k zák. o epo-

lečenstvech)

§§ 2, 8
1874 duben 24. č. 49 ř. z. (společ. zastupování práv majitelů obligací)
§§ 1, 2" 17 .
1876 květen 25. č. 45 č,es. z. z.
(požámí řád)
1877 orosinec 5. Č. 111 ř. z.
·(spolet. zastupovánI práv
majitelů abligací)
§§ 6, II .
1878 únor 18. Č. 30 ř. z. (vyvlastnění k ú-če]ům želez1878

červen

1720l

Č.

90

ř.

'
II
1
'1'.

1

1884

střední

1890

1895
1896

1897

1897

1897
17201

z.

(losy)
17465
§§ 2, písm. bl, 4 .
1883 květen 25. Č. 78 ř. z. (maření exekuce) .
. 17376

březen 16. Č. 36 ř. z.

(odp.
17309
zákon)
1886 duben 10. Č. 40 čes. z. z.
(staveb. řád pro Prahu)
§ 70, odst. 5 .
17299
1887 prosinec 28. Č. 1 ř. z. na
r. 1888 (úraz. poj. dělnické)
§ I
17333, 17459
§ II
17333,17410
~ 18, 38
. 17459
§ 46
17410
§ 47
17333, 17410
§ 51
17459
1888 březen 30. Č. 33 ř. z. (nemoc .pojďštění)
17498
§ 47
1889 duben I. Č. 52 ř. z. (statky

17329

17178

30.

',III

17294

ničním)

§ 38 .

čís.

'I

spis)

§ 1

§§ 45, 46

1871 červenec 25. c. 75 r. z.

17400

Čís.

1897

veI1ikosti)

§ 10
leden 6. Č. 19 ř. z. (známk.
zákon)
§ 9
srpen I. Č. 133 ř, z.
listopad 27. č. 217 ř. z.
(org . .záloa.n)
§ 78
§ 89
172&6, 17424,
lede'n, ll. Č. 30 ř. z. (pat.
zákon)
§§ I, 3, 5, odst. 4
§ 26. odst. 1, Č. 2
§§ 67, 95 .
§ 105
§§ 107, 108
.
§ 114
květen 5. Č. llZ ř. z. (jednad řád)
§§ 1, 343 .
ří}en 24. Č. 249.ř. z.
§ 3, odst. 2
prosi'll.Jec 9. Č. 283 ,ř. z. (ří...,

zení ve
ských)
§ 2
1901

červen

věcech

18.

17473
17475
17184

17181
17442
17361
17464
17361
17464
17361
17464
17170
17354

manžel17177

17240
Č.

74

§§ 14, 15 .
1906 březen 6. č. 58
lečnost s r .0.)
§ 4
§ 5
§ 17

ř.

z.
17308

ř.

z. (spo17237
17307
17235
55"

869

868

Cís.

§ 26 .
§ 49 .
§ 63. . .
§§ 67, 70, 72 .
§ 76, odst. 3 .
§§ 76, 83 .
1906 'prosinec 18. Č. 5
r. 1907 (lékárny)
§ 9, 12, 15, 16

.
.

ř.

.
.
z. na

čís.

17204
17237
17204
17237
17173
17237

1915 p-rosinec 29.

řád)

I

§ 42 .
17494
§ 55 .
.
. 17203
§ 56 .
17203, 17229
§ 77.
.
. ..
17503
§§ 106, odst. 2, 107.
. 17503
§ 114b)
17352,17503,17532
§ 122
17352, 17532
§ 123
. 17352
§ 143
. 17503

II
I
',!
I.
II

1908

květen

2·9. č. 116
menné lomy) .

ř.

z. (ka. 17333

1908 ..pen 9. Č. 162 ř. z. (automobilový zákon)
§ 1, odst. 3 17175, 17276, 17514
§ 2 ..
17231, 17486
§ 3, odst. 4
. 17396
§ 12, Č. 1 .
. 17272
1910 leden 16. Č. 20 ř. z. (obchodní pomooníci)
. 17503
§ 6, odst. 2 .
1914 ,leden 13. Č. 9 ř. z. (statkorvÍ 'úřednici)
17281
§ 1 .
.
17316
§§ 5 až 19
17316
§§ 25 až 27
17398
§ 33.
.
17281
§§ 35, 36 .
1914 leden 25. Č. 15 ř. z. (služeb. pr3!gmatika)
§§ 144 až 149
17497
1914

červen

25.

Č.

138

ř.

z.

(pens. poj. z,řízenců)

§§ 66 a), 68 .
1915 září 15. Č. 278
dické -poplatky)
§§ 16, 18,28.

17316
ř.

z.

I

I.
17373
17493

(dě-

. 17308

ř.

'. 17473
. 17308
z.

(zbav. svéprávnosti)
§ 2 Č. I .
17220. 17249

17243

§§ 1, 3, 6, 8 .
§ 14 .

397 ř. z,

§§ 15, 16, 17 .
§ 30 .
1916 červen 28. Č. 207

1907 únO'ľ 5. Č. 26 ř. z. (živn.

1908 srpe'l1 7. Č. 68 čes. z. z.
(usedlosti střed. velikosti)

Č.

§3
§§ 12, 22
§ 32 .
§ 33 .
. § 38.
..
§§ 43 a násl. .
§ 49 .
§ 53 .
§ 55 .
1916 září 22. Č. 317

ř.

.17471
. . 17371
17371, 17406
.
. 17371
17220, 17471
. 17220
. 17249
.
. 17471
17249, 17371
z. (po-

štovní řád)

17170
§§ 217, 219, odst. 2
19)6 listopad 10. č. 384 ř. z.
.
čl. I
.
17197
1917 prosinec 22. Č. 499 ř. z.
(zřízení min. soc. péč,e)
17503
§ 1
1917 prosinec 23. Č. 501 ř. z.
(zák o poj. smlouvě)
§ 8 .
17228
§ 19 .
17164
§§ 20, 32
.
.
.
. 17468
§§ 39, 49, 51, 52" 56, 57,
62.
.
.
.
. . 17272
§ 63, odst. 2 .
. . 17164
§ 65, odst. 2 .
17244, 17441
§ 66, odst 2..
. 17244
§ 67, odst. 1 .
17375
§ 72.
.
. 17164
§§ 116, 1'21, 124 .
. 17272
§ 133
17308
§ 141
. ..
17248
§ 167,č. 23,č. 24
17164
1918 prosinec 19. Č. 91 Slb.
(prac. doba 8hod.).
17321
1919 duben 16.č. 215 Sb. (zábor. zák<Yn)
§7
.17314
1919 květen 27. č. 318 Sb. (zajištění pildy dmbnym pacbtýřům) .
. 17165
1919 květen 28. Č. 320 Sb. (rozlu.kový zákoln)
§ 13, ,písm. e)
17364, 17387
.
. 17448
písm. g)
17387, 17490
písm. h)
§ 14 .
.
17354

čís.

čis.

. 17335
§§ 15, 16 .
§ 17 17335, 17354, 17448 17529
17177, 17255
§28
1919 červen 27. č. 362 Sb.

I

1920 duben 14.

č.

302 Sb. (spo-

řitelny)

§ 7, odst. 2 .
'. 17290
§ 34 ,
17363
,
1920
sr'pen
14
Č.
483
Sb.
(pmv. nař. k rozluk. zák.)
17448
(obecní zřízenci)
. čl. I1I .
17497
§
2 .
.
.
.
Sb.
438
1919 červenec 23. č.
1920
říjen 25. č. 612 Sb.
(soust. elektrisace)
17241
§ 2, Č. 8 .
· 17241
§ 4
1920 prosinec 30. Č. 693 Sb.
1919 červenec 25. Č. 462 Sb.
(pensj.jní pojištění)
(propfijčováni míst legročl. 11, odsl. 6
.
.
. 173-16
·
17521
I 1921 březen ll. č. 100 Sb. (stanářwm)
I,
i919 prosinec 17. Č. 205 Sb. na
vební ruch)
rok 1920 (bytová péče)
. 17465
§ 23.
.
17178
§§ 4, 5, 8
\1 1921 květen 13. č. 203 Sb. (dovravni řád železniční)
. 17274
1920 prosinec 17. Č. 16 Sb.
·
17521
I'.
(obec. zřízenci)
192.1 'květen Zl. č. 191 Sb. (sta17497
§§ 10, 11,24.
vební ruch)
§ 60 .
.
.
17474
1920 leden 30. č. 81 Sb. (pří\1
děl. zákon)
1921 snpen 12. Č. 329 Sb. (pře
· 17279
§ 20
chod. úprava fin. hosp.
· 17165 \i
§ 37, odst. 2 .
obcí)
17360
§§ 6, 10 .
1920 leden 30. Č. 82 Sb. (doI
§
23.
.
.
.
.
.
17516
I
mow1Íci)
· 17431 I
§§ 41, odst. 3, 44, odst. 3 17259
§§ 9, 15
17452
1921 srpen 12. Č. 330 Sb. (zá§ 1, odst. 2 a)
vodní výbory)
(pens.
1920 únor 5. Č. 89 Sb.
§§ 8. 22, 25, písm. b) . 17189
poj.)
· 17397
1922 leden 27 .. č. 45 Sb. (sta§§ 1, -2, posl. odst.
· 17485
veb. ruch)
17474
§§ 3, odst. 1, 4 .
· 17397
§ 47, ob) .
1922 duben 27. Č. 143 Sb. (pro v:
· 17315 ol
nař. k zák -O' přec'h. úprave
§§ 65, 68, 70.
.
17485
§ 73, odst. 1 a 3 .
lin. hosp. obcí)
. 17259
dod. 111. •
1920 únor 29. č. 121 Sb.
(ústavní lisHna)
1922 ,červenec 11. Č. 241 Sb.
· 17331 \\
(zák. o po·t. pohl. nem.)
§ 92
t7200, 17453
§ 18, odst. 1, 2.
.
. 17483
§ 105
17252
§ 106
1922 říjen 21. Č. 305 Sb. (za1920.březen 19. č. 193 Sb.
opatř. trvalých zamést. na
velk. majelku pozemk.) . 1739B
(branný zákon)
17334
§ 22 .
1922 lIstopad 23. Č. 355 Sb.
(staveb. ruch).
. 17475
1920 duben 9. Č, 280 Sb.
· 17200
§ 1
1922 prosinec 20. Č. 394 S~.
1920 duben 8. Č. 3Z9 Sb. (ná(služ., ,odpočiv. a zaopatr.
hradový zákon)
jJO'žitky stát. atd. zaměst.)
·
17279
§ 12. . .
§§ 18, 19.
17521
· 17463
§§ 26 až 28, 47
1923 červenec 1"9. Č. 160 Sb.
1920 duben 9. Č. 292 Sb. (školy)
(staveb. ruch)
§ 17. . . . 17284, 1752'1
. 17328
§ 54 .
§ 18
. 1752,1
1924
říjen 9. Č. 221 Sb. (zák.
§ 25
. 17284
o soc. poj.)
§ 27
. 17521

'I

l,

\

870

871
Čís.

Čís.

§ II
17386
§ 29
17498
§ 62
17486
§ 95, odst. I, Č. 2 .
17498
§ 142
17386
§ 144 a)
17416
§§ 170, 171
17403
§ 175
17340, 17388
§ 176 a)
17416
§ 194
17442
§ 246, odst.
17498
1925 březen 31. Č. 61 Sb.
§ 1
172-23
§§ I, odst. 3, 10 .
17334
1925 duben 3. Č. 67 Sb. (placena dovolená zaJměstn.)
§§ I, 6 až 8 .
17264
192..<; '!Jlen 19. Č. 203 Sb. (koncesova.né živnosti)
17172
1925 říjen 15. Č. 217 Sb. (prov.
§ 105 úst. list.)
§ 1
17198
odst. 1
17454
§ 2, odst. 1
17454
1926 duben 4. Č. 87 Sb. (zák.
o podomním obchodě)
§§ 10, 13 .
17465
1926 červen 24. Č. 103 Sb.
(,platový záwon)
§§ 6, 151, 210
17200
§ 212,
17200, 17494, 17521
§ 214
17521
1926 červenec 1. Č. 117 Sb. (nemocenské pojištění)
§ I
17498
1926 červenec 7. Č. 113 Sb.
(stát.

zaměstn.

v

pom.

kane. službě)
§ 9
17453
1926 listopad 24 Č. 218 Sb. (pllvodské právo)
§§ 12, 13, 16
. 17256
§§ 21 až 25, 28, 29
. 172056
§§ 44, 57, 58, 60 .
. 17256
1927 březen 5.č. 15 Sb. (zarněstnand stát. drah)
§ 45
17200
§ 70
...
17198
1927 červen 15. Č. 76 Sb. (zák.
o př. d.)
čl. VI, odst. I, písm. c)
17246
čl. XVI
17381
§§ I, 7, 17, Č. 6, 24, 78 e) 17381

Čj~.

§ 265, odst. 3
§ 284
§ 341

I

,
í

17247
172E,9
17246, 17381
1927 červenec 14. Č. 110 Sb.
(žel. přepr. ř.)
~ • • • • • • 17~5
1927 'červenec 14. č. 125 Sb.

(org. polit. správy)

čl. 8.
.
17503
17200
§§ 30, 53.
.
.
.
1927 -červenec 15. č. 111 Sb.
(nekalá soutěž)
§ 1
. 17241, 17389, 17390,
17454, 17488, 17512, 17522
'!I
§ 2 17389, 17408, 17489, 17522
17408
§ 4 .
.
.
,
"
§ ll, odst. 1 .
17512
li
odst. 3 .
17389
II
§ 15 .
17512
,
§ 46.
.
.
.
.
17522
"[ 1927 říjen 13. č: 156 Sb. (rozsah nIčení pojištěnců)
17272
[
, 1927 'prosinec 20. Č. 175 Sb.
(pmv. n~ř. k zák. o 'př. -cl.) 17381
1928 leden 13. Č. 8 Sb. (s-právní
l

'['
I!

i,,'[

,

'1,'1'

II

Hzení)
§§ 90, odst. 2, 127, 135 č. 1 17329
1928 leden 19. Č. 23 Sb. (procesní novela)..
, 17533
1928 březen 28. č. 44 Sb. (zá:k.

o ochr, náj.)
§ 6
1928 červen 14.č. II I Sb. (za-

17475
§§ 8, 9, 10, 12 .
.
1930 pros-inec 16. Č. 4 Sb. na
.

.

II

b) vyrovnací

I
I

ľ

,I

rok 1931 (vyživ. záikOln)

§ 3

§§ 96, 97 .
·
§ 97
§ 101
§§ 112 až 116
§ 121
§§ 140 153 154 159 .
166 '
,
,
17311,
.
.
§ 167
17162,
§ 188
.
.
§ 189, odst. 1
odst. 4
§ 192

.

.'
17409
1931 březen 11. Č. 48 S,b. )~rest.
soudnictVÍ nad rnladeZl)

§§ 1, odst. 2, 54.
.
. 17353
]931 březen 26. č. 53Sb. (ochra-

na

beZlpečnosti

bách)

II

na stav-

.

.
.
.
t~l31 březen 27. Č. 64 Sb.
a) konk.

§ 5

17198

lez .. pře.pravní řád)
48, 49
107
čl. 63, § I
17230,
čl. 74, § I
čl. 88, § 1
čl. 89, § 1
čl. 107, § 2
čl. 102, § 3
čiJ. 107, § 3
čl. 91, § 4
čl. 102, § 4
čl. 89, § 6
.
č,l. 63, § 10
.
1928lislopad 8. Č. 184 Sb., (nočl.
čl.

17230
17274
17274
17230
17274
17274
17274
17274
17274
17296
17274
17274
17274

poj.) . 174H3

1929 únor 21.é. 26 Sb. (pens.
poj. soukr, zaměst. ve vyš.

§ 1
§ 2
§§ 7, 12
§ 13
§ 14
§ 55
§ 63
§ 67
§ 68
§ 70

1\

17475
17162
17311
17488
17309
17488
17488
17488
17332
17488
I7l62
17261

řád:

17297, 17332
· 17332
17499
17313, 17350
· 17313
· 17211
· 17193
17350, 17351,
17383, 17450
· 17350
· 17332,

c) odpůrčí řád:

. 17410
§

řád:

§ 2
Č.

čl

1928 červenec 1. Č. 144 Sb. (že-

SQ,C.

Sl]Jořitelna)

17238

hlazení OdsQuzení)

vela k zák. o·

službách)
..
17485
§§ 1, odst. 1, 20; odst. 1 17405
§ 46
17166
§ 55 .
. 17513
§ 132
. 17442
§ 159, odst. 3
17491
. 17485
§ 177 a ) . .
W29 říjen 22 Č. 162 Sb. (:pens.
poj.).
.
.
.
.
. 17491
1930 květen 2S. č. 66 Sb. (stav.
ruch)
§§ 15, odst. 2, 42, odst. 3 17474
1930 červen 26. Č. 96 Sb., (úprava pense)
17198
§ 47.
.
1930 červe.nec 8. Č. 130 Sb.
(proces. novela)
čl.]]..
.
17201
1930 září 23. Č. 143 Sb. (pošt.

čís.

X XIV uv'oz. zák.
. 17193
§'1'
.
.
. 17297,17376
§ 3'
17162, 17261, 17418
~ 7
. ' 17293, 17343
17162 17343, 17475
§' j?'
- ,.
,
17488
~§ Jl, 22 .
17418: 17466
17309, 17466
§ 33 ~dst
"
17418
§§ 39, 42 .
. 17309
§ 46
. .
§ 47
17162, 17228,
"
17318, 17475
§ 48
. . . . 17162
§§ 49 , 'c' . l' , ....? " 5052 . . 17260
17162

§§ 65
61
ri332,
§ 69
.
§ 74.
.
.
§§ "/7 odst 1. 3, 78
§§ 79,,
Sl.
.
§§ 82, 85 .

17488
17297
17475
17488
17162
17488

1

-

č.2

-

Č.

3

§ 3 ,
§ 4, c. 1
§§

~

. 17215, 17324,
17412, 17428
17412, 17428
17324, 17412
17404, 17466
17214, 17376,
17412, 17466
.
.
. 17471
. 17214, 17466
.

. 17324

17215, 17324, 17404
· 17214
§§ 12
!O .
.
. 17324
.
17385, 17428
§ 14 odsť ~
§§ 16, 27
.
.
. : 17309
1931 květen 27. č. 93 Sb. (maly
I"Příděl. zák)
17244
I
§ II . .
.
.
.
.
'I'
1931 červenec 4. Č. 131 Sb. (praI
oorvni soudy)
"[
§ 1
. .
.
. 17352, 175°33
§ 16.
. 17362, 17469, 175 °
§ 28, odst. 1, Č. 2 17362, 17469
II
§ 32.
. 17362, 17469, 17530

I

j

872

1

.d

tis..
§ 33, odst. 3
§ 34
.
§ 35, odst. ~

17411
17443
171sg, 17200,
17363, 17497
. 17532

§ 38 .
1931 července 14. Č. 125 Sb.
(oov. k pens. záik.)
. 17166,
17491, 17485
1932 prosinec 23. Č. 198 Sb.
(zák. o dopravě motor.
vozidly)
§17
17203, 17276
§§ 8, 15, 27
17276
1933 březen 00. Č. 44 Sb. (úrokové sazby)
§ 18 .
.
17172
1933 červen 23. Č. 100 Sb. (odhadní řád)
§§ 28, 35.
17470
l'933 červenec 12. Č. 141 Sb.
Ckartelový zákon)
§ 1
17194
§ 2
.
17194, 17237
§§ 3, 26 .
. 17237
1933 červenec 29. č. 164 Sb.
(úprava 'Pachtovného)
§ 7
17209
1934 únor 24. Č. 33 Sb. (země
děl. úlevy)
§ 1, odst. 1, 5, 7 .
17499
1934 březen 24. č. 62 Sb. (ochrana náj.) .
17238
1934 květen 8. č. 119 Sb. (výpOi\lě.aní a stěhov. řád pro
Čechy)

§ 6, odst. 3 .
1934 červen 15. Č. 112 Sb. (soc.
poj.).
. 17416, 17442,
1934 červen 21. Č. 117 Sb.
(pens. poj.) .
. 17166,
1934 červenec 13. Č. 137 Sb.
(obchod s obilím)
§ 13 .
1934 červenec

3.

Č, 145 Sb.'
smlouvě)

17461
17498
17491
17273

(zák. o poj.
§ 4, pism. c).
.
.
. 17523
§§ 7, 23, 28.
'.
17531
§ 43, písm. a), bl, 46
17523
§ 62" odst. 2
17217, 17272
§ 69.
.
17217
§§ 79, 80, 81
. 17227
§ 115
. 17217

I'
li

čis,

§ 116
17272
§§ 128, 152
17323
§ 162
'I 1934 červenec ll. 17272, 17580, 17441
Č. 154 Sb.
(zák. o soukrom. zam)
I[
§ 3
.
17281
§ 19
· 17498
§ 20
· 17358
§ 21
· 17498
§ 24
· 17334
§§
26,
27
i
· 17315
§ 30
17480, 17481
§ 31
17469, 17481, 17513
§ 32
17393
§ 34
.17334, 17345,
17393, 17481
Č. I
. 17345, 17443,
17507, 17527
Č. 4
17358, 17411, 17469
Č. 5 .
· 17334
§ 35, odst. 1
. 17411, 17443,
17469
§ 40
17188, 17398
§ 53
· 17393
1934 červenec 1. Č. 143 Sb.
(soc. poj.)
· 17416
1934 červenec 13. Č. 160 Sb.
(bytová péče)
§ 3
17269
1934 červenec 25. Č. 189 Sb.
(soc. poj.)
17403
1934 prosinec ll. Č. 251 Sb.
(procesní novela)
čt V.
.
.
. 17229 17538
č. I, 2 .
: 17500
1934 prosi,.,ec 22. Č. 258 Sb.
(zemědě!. úlevy)
čt I .
.
.
17438
1934 prosmce 22. Č. 280 Sb.
(ceny obilí)
§ 3
. 17273, 17325
1935 duben 9. Č. 69 Sb. ($0mospr. lln.)
čLV,č.5,6 . . . . 17259
1935 duben 12. Č. 75 Sb. (při
dav. zákon)
§§ 6, odst. 2-4, 9, 18,
odst. 2.
.
.
.
, 17367
1935 duben 12. Č. 76 Sb. (splát.
zákon)
§§ 5, odst. 2; 6 .
.. 17326
1935 březen 26. Č. 81 Sb. (zák.
o jízdě motor. vozidly)

I

873

I

Čí5.

I

§ J
§ 8
§ 45

1

17185,
17439,
§ 46
17185,
§ 47
17185,
§ 48.
..
_. odst. 4.
§ 49, odst. 1 .
§ 51
.
.
§ 52.
. 17349, 17502,

I

;!

I
J

!

1
1

.
.
17349,
17502,
17498,
172-31,
17185,
17369,

Hl85
17502
17396,
17514
17502
17502
17514
17439
J7502
17439
]7514

1935 duben 29. Č. 89 Sb. (hro.
madné smlouvy)
§ 4
17352, 17493
1935 květen 18. Č. 116 Sb. (ú,prava společenstev)
§§4.ž6.
17182
1935 červenec 20. Č. 156 Sb.
(úprava obchodu s obí-

Čís.

březen 31. Č. 77 Sb. (dlUŽnické lí1evy nezaměst.)
§§ I, 8 .
. . .
17339
1936 květen 13. č. 131 Sb.
§ 3 .
.
.
.
.
. 17334
§§ 74, 135/ .
. 17334,17393
1936 červen 16. Č. 161 Sb. (procesní novela) .
. 17233
1936 červen 19. Č. 168 Sb. (ú-

1936

i

li

li

I
li
I!

'[
1.

1936

'1'

1

lim)

17200

1936

19. Č. 203 Sb. (prov.
zák. o iízdě motor.
vozidly)
.
§ 106, odst: 4
17514

1936

§ 4
1935

řijen

nař. k

1935 prosinec 21. Č. 250 Sb.
(zeměděl. úlevy)
§ 12 .
17377,
§ 13 .
§ 14 .
17377,
§ 16
.
.
§§ 19, 20 .
17371,
§ 21
·
§ 2:.1 .
.
.
§ 26 .
17450,
§ 27 .

1935 prosinec 21.
(-dluž. úlevy
§ 12 .

17351
17336
17450
17377
17450
17450
17450
17377
17438
17499

č. 2'51 Sb.
nez-aměstn.)

březen 26. Č. 66 Sb. (zák.
o ochr. náj.) .
· 17238
1936 Únor 20. Č. 16 Sb. (hrornad-ně smlouvy)

.
.
. 17286
.
. 17296, 17313,
17351, 17383, 17499
.
.
.
. 17499
§ 7
17313, 17350, 17351
§ 9
§ 10
· 17350
§ 21
· 17351
17313
odst. 1
17350
§§ 23, 26 .
Civilní rozhodnutí XXI.

1936
1936
1936

(nov. o úlev. uejv .soudu)
čl.
čl.

1937
1937

· 17339

1936

§ 2'
§ 3

1936

prava pa'ohtovlléh:o)
17273
§ 1
.
.
.
. 17209
§§ 2, 3, 6, 7 .
. 17209, 17273
§ 8
.
17209
§§ 10, 13, 16 .
červenec 9. Č. 218 Sb.
(propočítáváni cen obilí)
čl.! ' .
..
17209
odst. 1.
. 17273, 17325
17273
odst. 2 .
čl. II .
17273
červenec 9. Č. 219 Sb. (úprava obchodu s obilím)
,prava obchodu s' obílím) 17273
září 30. Č. 259 Sb. (zemědělske vya-. řízení)
17313
čl. !, Č. 4.
.
.
.
říjen 9. Č. 262 Sb. (de"al17399
vační zákon) .
říjen 9. Č. 263 Sb. (hodnota komny čs.) .
.17399
listopad 28. Č. 293 Sb. 17209
.prosinec 17. Č. 314 Sb.

1937

1937

! .
II .
úhor 4. Č. 15 Sb. (prov.
.uM. k z.o 'l'ř. d.) 17246,
květen 20. č.86 Sb. (želez~
zák - odpovědnost dráhy)
§§ 17, 70, 196
červen 26. Č. 141 Sb. (hromadné smlouvy)
§ 5
červen 24. Č. 150 Sb. (zemědělci)
čl. ll, §§

1938

17229
17226
17259
17526
17493

1,3, lit. d).
17384
55 Sb. (ze-

březen 16. Č.
mědělci)

čl. 1, § 2 .
. 17286
1938 zMí 26, Č. 199 Sb. (proces. novela)
§§ 1, 4, 5
17190

56

874
875
Čís.

1938 záři 23. Č. 188 Sb. (vodni

zařízení) .
17492
1938 řijen 9. Č. 218 Sb. (omeze,ní zcizení nemovitostí)
§ 1
17283, 17492
§ 9
17283
1938 řijen 28. Č. 256 Sb. (úpraVa platil)
§§ 4, 10 .
17235
1938 listD'I'ad 4.č. 265 Sb. (<10čas. omez. v žirvn. a j. výděl. podnikální)
§ 2· . .
17235
§§ 3, 4, 10
. 17235, 17288
1938 listopad 4. Č. 266 Sb. (si<110
obchodniM)
§§ I, 2
17294
1938 listopad 11. č. 280 Sb. (no-

Čís.

vela k zák. o prac. soudech)
17530
§ 16 .
17362
Č.

6.

1938 pros1I1ec

313

Sb.

§ 1
. 17283, 17354
§ 3, odsl. 2
17283
1939 únor 3. Č. 26 Sb. (změna
nářů)

čs.

fondu

Výnos ministerstva financí:
3. Č. 181 ř. z.
. 17438
1916 duben 17. Č. 27652 popl.
př. 8 na wk 1916
. 17308
1936 květen 11. Č. 125 Sb.

legio-

(Opatření

17383
17499

1939 květen 25. č. 158 Sb.
(úspwné opatřeni per>;.) . 17534

Cís.

Národní banky

Výnos min. spravedlnosti:
č. 105 ř. z. . .
červenec 14. č. 128 ř. z. .
červen 9. č. 6062/2
Vynos mi-o. zemědělství:
1934 červen 26. č. j. 159242/30-1
Vynos m~n. železnic:
1920 červenec 1. č. 1060/Pres.

1858
1859
1902

§ 1
§ 3
§ 4
§ 17
Služební

a Spolkovým státem Rakouským)
. 17372
čl. 3 .

mědělci)

§ 1

,květen
čl. 14

o úpravě vzájemného platebního' styku mezi CSR.

§ 5
17492
1939 hřezen 21. Č. 83 Sb. (zečl. II .

předpisy.

Cis.

1:.350

(omezení n<i'bývání 'l1emo\"itostí)

stanov

X. Výnosy a jiné

Vý:nos min.

průmyslu:

17176
17116
11176
17176
řád

XI.

§ 94 .
§ 124

1925 březen 6. ,č. 00 Sb. na rok

čl.

7, 51 § 5 .
čl. 7§6,odst. 2.

] 926 (úmluva mezi repuhli:kou čs. ,a Polskou)
čl.

9 .

Cis.

17242

1924 lijen 23. Č. 140 Sb. na wk
1928 (mezinárodní úmluva
o přepravě Zlboží)
čl. 7, 12 16, 18, § 1 .
17245
čl. 45 § 1, odst. 2, pism. b) 17245
čl. 40, 78 § 2 .
17245
čI.18,51§3.
17245

11245
17245

1928 květen 7. č. 60 Sb.
(úmluva mezi CSR. a
Francií o právrnÍ ochraně a
věcech .o'bč.

pomoci ve

prot. o židovském majetku z 21. června 1939
(Věstnik

172;14

1930 leden 20. Č, 184 Sb. na rak
1932 (dohOda s Rak.)
čl. III .
172!52

IX. Cizozemské zákony.
Cis.

Bolivie:

o b ch

Í)

d.n í z á k o n:

fl. 225, 226, 237, 238, 266 17192

čis.

str.

759

soudnictví

(nal.
v

o

výk.

obč.

pra,v.

17477
.
.
.
. 17477
17164, 17217, 17272,
Pojistné podm.
17375, 17468, 17523,
17531
Dodatečné poji. podmníky.
. 17272,
17375
Pracovní řád žel. zaměst.:
17176
§ 18 .
17176
§ 20 .
železnIční
tarif pro přepravu
cestujících platný od 1.
ledna 1934:
Síužební a do-sdplinámí řád pro
úředníky spořite.len:

vě-cech v Prot. C.echy a

Morava)
Německo:

1939 dUben

14. R. G. BI. I.

§§ 1, Č. 3, 8 .

RVProl., str. 45)

§ 1
§ 2

XII. Zákony

. 17515

§
§
,§
§

4
6
10
41

§48

XVI:1S94

17363
17363
17363
17363
17363

Sta·novy pensijního fondu čSD.:
§ 31 .
. 17442
§ 37 .
. 17442
Stanovy pens. fondu II. z-řízen
cu Rosické báňské společnosti:

§§ 10, 15, 19, 57, odsl. 7 . 17316
StanO'vy ohchodní společnosti:
§§ 3, 5, 10, 21
17503
Stanovy stavehního družstva:
§ 1
17182
Vyhláška prafského magistrátu:
1888 Č. 165538 .
17306
1933 prosinec 28. (pravidla poštovní spořitelny i Věstník
pošl. spořitelny č. 14/1933)

.dříve

uherské.
Čís

Cis.
čr.

17198
11198

Čís.

Domovní řád města Hrna:
17444
§ 17.
.
.
.
.
Polic. řád krá,I. města Pelhřimova:
17451
§ 14.
.
.
Nař. ř.

a

"Dch.)
čl. 7, 11

železničních

Různé.

Cís.

Cis.

17463

zaměstn3!nci'.t :

1902 červen 16. Č. 66740 Sb.
normo č. 78 .
17494

VIII. Mírové smlouvy, mezinárodní úmluvy, státní
smlouvy a pod.

11169
17292
17310

§§ 6,7

17191

